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 األطفالكسور الفك السفلي عند 

 األطفال لدى السفلي الفك كسور

يتمتع األطفال عموما ًبسرعة الشفاء وإمكانية التكيف كما يتعدل اإلطباق لديهم بعد 
 .اكتمال بزوغ األسنان الدائمة 

 :التثبيت 
 األطفال الصغار جداً الذين ليس لديهم أسنان بازغة بعد أو لديهم قليل من  عند

على الفك السفلي وحده وتثبت  Gunningاألسنان اللبنية تستخدم لديهم جبيرة 
 .برباطين دائرين

  عند األطفال الذين لديهم أسنان غير مناسبة يمكن تعليق الفك السفلي برباط دائر
 .الوجنية في الطرفين أو مع شوك األنف في كل جانب يربط مع القوس 

 
 
 
 
 
 

  
  
  
  عند وجود أسنان مؤقتة و دائمة بازغة و ثابتة يمكن استخدام العرى السلكية أو

 . ملم 3.0حيث تستخدم أقواس أقل ثخانة من المستخدمة عند الكبار . األقواس 
  .كما يمكن استخدام الحاصرات التقويمية          

الشديدة ذات التراكب الشديد في االرتفاق أو الزاوية يمكن خياطة الحافة في الحاالت 
 .السفلية باألسالك مع الحذر الشديد 

إذا اكتشفنا بعد التثبيت أن الرد لم يكن جيداً جدا ًنتغاضى عن ذلك ألن نمو و بزوغ 
 .األسنان سيعاوض النقص في القطع العظمية ناقصة االرتصاف 

ذي حدث لديه كسر فك سفلي لفترة طويلة حتى نتأكد من سير يجب متابعة الطفل ال
 النمو بشكل صحيح 

 
 اللقمة كسور

 :اعتبارات تشريحية
-61تقع الشعبة الوجهية للعصب الوجهي حين تتقاطع مع القوس الوجنية على بعد 

و يقع تشعب الجذع الرئيسي .  Tragusأمام زنمة األذن ( ملم99.2وسطياً )ملم 92
 (ملم62.1وسطياً )ملم أسفلها  93-69للعصب الوجهي على بعد 

المسافة من الشعبة األمامية للعصب الوجهي إلى النقطة المتوسطة على القطب الوحشي 
-0المسافة إلى أقرب شعبة سفلية ( . ملم63.1وسطياً )ملم 61-0من اللقمة تتراوح بين 

 ( .لمم69.1وسطياً )ملم 61
-3.2بعد دراسة خمس جماجم جافة  كانت سماكة الحفرة العنابية 

 ( .ملم3.2وسطياً )ملم6.2
 (ملم6.2وسطياً )ملم 0-3.1تتراوح سماكة الصفيحة الطبلية من 
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إن رقة الحفرة العنابية تفسر دخول اللقمة إلى الحفرة القحفية المتوسطة بعد بعض 
 األذيات 

 

 

 

 

 

 تصنيف كسور اللقمة
 لدى خصوصية لها وهذه( الجانب ثنائية أو أحادية) المحفظة داخل كسور -1

 نمو الضطراب تؤدي السفلي الفك وظيفة سوء و االلتصاق أن حيث األطفال
 .  الفك

 (الجانب ثنائية أو أحادية) المحفظة خارج كسور -2
 : إلى تصنف أن يمكن كما

 متبدلة غير - متبدلة:  األطفال كسور -1

 متبدلة غير - متبدلة:  البالغين كسور -2

 
 استطبابات الرد المفتوح لكسور اللقمة

 ونسبية مطلقة

 :المطلقة

  الوسطى القحفية الحفرة في اللقمة اندخال -1
  المغلق بالرد صحيح إطباق تأسيس على القدرة عدم -2
  المفصل منطقة في أجنبي جسم اندخال -3

 :النسبية

 :  العمودي البعد تأسيس الهام من يكون حيث الجانب ثنائي لقمة كسر -1        

 مريض عند العمودي االرتفاع فقد مع المترافقة الجانب ثنائية اللقمة كسور 
 المفتوح بالرد تعالج أدرد

  تعالج الوجه من المتوسط الثلث في كسور مع المترافقة الجانب ثنائية اللقمة كسور 
  المقبولالمقبول  الردالرد  يحتاجيحتاج  حيثحيث  . للوجه الخلفي العمودي البعد انهيار لتجنب المفتوح بالرد

  إليهماإليهما  الفكيالفكي  المركبالمركب  لردلرد  ثابتتينثابتتين  مرجعيتينمرجعيتين  نقطتيننقطتين  إلىإلى  المركبةالمركبة  الوجهيةالوجهية  للكسورللكسور

  مرتكزمرتكز  بذلكبذلك  يؤمنيؤمن  حيثحيث  مستقرمستقر  سفليسفلي  فكفك  وو  مستقرةمستقرة  حجاجحجاج      فوقفوق  حافةحافة  تتضمنتتضمن

  الصلبالصلب  الداخليالداخلي  التثبيتالتثبيت  استخداماستخدام  أمكنأمكن  إذاإذا. .   عليهعليه  الوجهالوجه  بناءبناء  إعادةإعادة  يمكنيمكن  ثابتثابت

  . . مستطباً مستطباً   يكونيكون  الال  قدقد  للقمةللقمة  المفتوحالمفتوح  الردالرد  عندئذعندئذ  األوسطاألوسط  الوجهالوجه  لكسورلكسور
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 : مباشرة وظيفية حركات تتطلب أذيات وجود  -2

  اآلخر الجانب في المحفظة خارج و جانب في المحفظة داخل كسر مريض

 الذين المرضى مثل الفكي بين التثبيت عدم األفضل من تجعل عامة طبية حاالت -3         

 :الهوائية الطرق في إعاقة إلى لديهم  MMFيؤدي

  مرضى االضطرابات النوبية غير المضبوطة 
  االضطرابات النفسية 
 التخلف العقلي الشديد 
 سيجرى كان إذا إال الصدر و الرأس رضوض خاصة العديدة الرضوض مرضى 

   رغامى خزع لهم
 سيئ إطباقي بوضع الشفاء بدء و المعالجة تأخر -4       

 تطبيق الممكن غير ومن ضامر الفك و خلفية أسنان هناك ليس و متبدل لقمة كسر -5       

                   جبيرة

 عولجت() اللقمة رأس تبدل) الرأد ارتفاع تبدل فيها يحدث التي الحاالت في -6        

 (  الفك في انحراف و إطباق سوء إلى أدى مما المغلق بالرد الحاالت هذه بعض

)  وظيفية أو إطباقية مشاكل إلى يؤدي ال غالباً  الكسر في متوسطاً  أو أصغرياً  تبدالً  إن* 

 الحاالت هذه في يستخدم( الشفاء فترة أثناء صحيحة إطباقية عالقة على حوفظ إذا فقط

MMF يتبع و,  األطفال لدى يوم 14-11 و البالغين لدى األكثر على أسابيع 3-2 لمدة 

 يحدد ليفي أو عظمي التصاق إلى يؤدي قد أطول لمدة التثبيت إن.فعالة وظيفية بحركات

 . الفم فتحة

 :كسور الحفرة العنابية
  الجمجمة قاعدة كسر عند أو لألعلى اللقمة تندفع عندما سواء تحدث

 :اللقمة في الحفرة القحفية المتوسطة * 
 نحو الموجهة القوى تبديد في الهامة التشريحية البنى من القحف قاعدة و اللقمة عنق إن

 الحفرة في دخولها قبل النكساره غالباً  تؤدي اللقمة عنق رقة إن. المتوسطة القحفية الحفرة

 العنق انكسار دون القحفية الحفرة إلى اللقمة دخول عن مسجلة حاالت هناك لكن و القحفية

 الشائعة األعراض أهم

 .أقل أو ملم11 الفم فتحة في شديد تحدد -1
 انحراف الفك لجهة اإلصابة  -2
  المقابل الجانب في خلفية مفتوحة عضة و اإلصابة جانب في معكوسة عضة -3
 . الفك Excursionنقص  -4
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 المعالجة

 جانب في األرحاء فوق mouth prop فموي بمبعد اليدوي الرد للمعالجة خيار أول

 .المطاط أو األسالك مع األقواس باستخدام بالتثبيت يتبع الرد نجح إذا . األذية

 ,subcondylar osteotomy مثل أخرى إجراءات هناك

                              Condylectomy 

                              temporal craniotomy 

 اللقمة فيها كشف حالة Chung قدم. معدل أو كالسيكي أذن أمام بمدخل اللقمة كشف و

 بطعم المتأذية العنابية الحفرة أصلح و اللقمة في التبدل صحح و األذن داخل معدل بشق

 .قحفي عظمي

 :كسر قاعدة القحف* 
 :  السفلي الفك لقمة منطقة في القحف قاعدة كسر أعراض و عالمات تتضمن

 hymotympanumتدمي الطبل  -1
 شلل العصب الوجهي  -2
 فقد سمع أذني عصبي  -3

 الفك حركة تعزيز يجب و العلوية المفصلية المسافة في نزف وجود نفترض أن يجب ؤ

 . أمكن ما باكراً  السفلي

 لفروق بين صفات العظم عند األطفال والبالغينا

 العظام الفتية أكثر مرونة •

 قدرة مشاشة العظم على النمو عند األطفال  •

 قدرة األنسجة الفتية على التجدد أو إمكانية نمو العظام عند األطفال •

 عدم تقبل العظام الفتية للجر أو إدخال األجهزة المثبتة المعدنية •

 مخاطر خاصة تحدث عند كسور اللقمة عند األطفال •

 توزع نسبة كسورالفك السفلي موضعياً لدى األطفال

 % 03منطقة الناب            

 %99ل          منطقة المفص

 %69منطقة الزاوية           
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 %63منطقة الخط المتوسط    

 %63منطقة األرحاء           

 %1منطقة الضواحك          

 %1منطقة الشعبة الصاعدة    

 %1منطقة المرتكزات العضلية 

 تأتي خصوصية كسور الفك السفلي عند األطفال من

 وجود البراعم  •

 ال يتحملون التثبيت بين الفكي  األطفال •

 الشفاء عند األطفال أسرع  •

سنوات بسبب مرونة العظم الشديدة وخفة وزن  2تندر كسور الفك السفلي تحت عمر  •

 العظام

 من كسور الفك السفلي عند األطفال هي كسور لقمة 11% •

 الفحص السريري

ه من جهة وبين الجراح تعتمد سهولة الفحص السريري على مقدار التعاون بين الطفل وأهل

ويجب أن يتحلى الطبيب بالصبر واألناة واللين حتى , الخبير في معاملة األطفال من جهة أخرى

يتمكن من الفحص والتشخيص الدقيق وأخذ الطبعات اللينة وتجريب الجبائر بدون ألم أو إزعاج 

ريض قبل إجراء للطفل وفي حال كان الطفل في حالة شبه غيبوبة ننتظر حتى تتحسن صحة الم

  أي عمل من شأنه أن يسيء إلى المريض أو يعرض حياته للخطر

 الفحص الشعاعي

ويعتبر أصعب من الفحص الشعاعي عند البالغين بسبب وجود براعم أو أجربة األسنان البارزة 

لذلك يعتبر أخذ الصور الشعاعية الدقيقة ضروري جدا إال أن حركة , التي قد تحجب خط الكسر

لمستمرة تمنع من الحصول على صورة واضحة لذلك يعطى المهدئات وهو أمر الطفل ا

  مرغوب فيه قبل وضع التشخيص النهائي

 استعمال األدوية والمهدئات

قد نضطر في كثير من األحيان إلعطاء المهدئات من أجل السيطرة على الطفل وأهم المهدئات 

وهناك قواعد مختلفة لطريقة , Chloral – Hgdrate Seconal – Nembutalالمستخدمة 

 :استعمال المهدئات عند األطفال ومن هذه القواعد
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  كغ\وزن الطفل . المقدار الدوائي للكهل = المقدار الدوائي للطفل 

                                                              13 

  .هو متوسط وزن الكهل 13وذلك على اعتبار أن الرقم 

 : اختالطات كسور األطفال

يندر عند االطفال حدوث االلتحام السيء أو عدم االلتحام ويكثر االلتصاق واضطراب النمو  

 خاصة في كسور داخل المحفظة 

 :الخطوط العالجية العامة   

 تعالج هذه الكسور بشكل ناجح باستخدام الرباط الدائر  •

 العظم كافي يمكن استخدام الصفائح الممتصة اذا كان ارتفاع  •

 

 

 

 كسور اللقمة عند األطفال

 :مقدمة عامة

نظرا لكون , إن كسور اللقمة عند األطفال لها إنذار سيء من الناحية النفسية والخلقية والتطورية

اللقمة مركزا هاما من مراكز نمو الفك السفلي حيث يتم النمو باستحالة بعض أقسام الغضروف 

وتنمو طبقات غضروفية جديدة عوضا عن التي استحالت إلى نسج عظمية عند عنق اللقمة 

  .وبذلك يندفع الفك السفلي إلى األسفل واألمام مبتعداً عن الفك العلوي

 :كسور اللقمة عند األطفال
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 كل النتائج الجيدة التي حصل عليها في معالجة كسور اللقمة لدى األطفال كانت بالرد المغلق 

 :اختالطات الرد المغلق 
حالة كسر لقمة أحادي الجانب خضعت للرد المغلق كانت النتائج السريرية  29بعد تقييم 

 كان لديهم إما 4.21%من الحاالت بعد مراقبة شهرين و% 6928مقبولة لدى 

 سوء إطباق 

  أو انحراف في الفك. 

 ملم مع 626 انخفاض ملحوظ في ارتفاع الرأدشوهد لدى ذوي المشاكل اإلطباقية بعد العمل  

 . تراكب في القطع

 . منزاحة من الحفرة العنابيةلدى مرضى انحراف الفك اللقمة وكانت 

 :  اضطرابات مضغيةهذا االنزياح كثيراً ما يسبب 

  األلم و عدم االرتياح أثناء الحركات الوظيفية 

 انحراف الفك 

 الفرقعة 

 وreduced translations 

 :اختالطات الرد المفتوح
 :شيوعاً االختالطات األكثر 

 أصوات مفصلية 

  تيبسstiffness  

  صعوبة في الفتح 

 ضعف القدرة على الحركات الجانبية 

  باإلضافة الختالطات أخرى تتعلق بالمدخل الجراحي و تقنية التثبيت 

مريض استخدم  99مرضى من أصل  .لدى  شلل مؤقت في العصب الوجهيسجلت حاالت 

النسبة العالية إلى االضطرار لشد و تمطيط النسج الرخوة تعزى هذه . لديهم مدخل أمام األذن 

 .في هذه المنطقة 

و زمالؤه و كان  Widmarkفي حالة واحدة متابعة من فبل  انكسار الصفيحةسجل 

 .المريض قد تعرض لرض آخر

 :العناية بعد العمل و المتابعة

لفيزيائية بعد العمل تشكل سواء كان المريض قد عولج بالرد المغلق أو المفتوح فإن المعالجة ا

 .جزءاً هاماً من المعالجة 

. يجب أن يعطى المريض تمارين تدريجية إلعادة الحركة العمودية و الجانبية و األمامية 

 .يجب أن يتم ذلك بينما يتم تأمين اإلطباق المقبول 

 يستخدم المطاط بعد الجراحة للمحافظة على اإلطباق حيث يستخدم الشد المطاطي

 with a slight class II vector of pull and the other  on the 
opposite side with a straight up and down vector of pull 



9 
 

 .يجب أن يستمر المريض في وضع المطاط 

 في األسبوع األول يمكن أن تزال أثناء الطعام وتنظيف الفم. 

  في األسبوع الثاني ممكن أن تستخدم في الليل. 

  األسبوع الثالث تزال األقواس و المطاطو عند 

  أسابيع  6ويجب أن يستمر المريض على الحمية الغذائية بالطعام الطري لمدة. 

 عالج كسور اللقمة عند األطفال

 تأخر نمو الفك واالنحراف هي من أشيع المشاكل في كسور األطفال 

ل القيام بتثبيت الفكين لمدة من  •  في كسور اللقمة عند األطفال نفضِّ

 ساعة  11إلى  91يوم ثم نقوم بفتح الفم لمدة  61أيام إلى  63   

 نترك المريض تحت المراقبة : إذا كان اإلطباق سليم   •

 نثبِّت الحالة لمدة أسبوع : إذا كان اإلطباق غير سليم   •

 التداخل الجراحي مرفوض  •

 التثبيت لفترة طويلة مرفوض  •

معظم المشاكل التي تحدث مثل التصاق المفصل سببها كسور اللقمة ضمن المحفظة و  •

 ضمن الجوف العنابي 

هناك العديد من حاالت كسور اللقمة ضمن المحفظة تم العالج فيها من خالل الحركات  •

طاط بينهما أو إن الفّعالة وذلك من خالل تركيب أقواس إريك على الفكين و تركيب الم

لم نركب األقواس يتم التنشيط من خالل تحريض المريض على الفتح و اإلغالق و ذلك 

 منعاً من حدوث اإللتصاق 

ح مع فترة من  • وإذا ما صادفنا حالة سوء إطباق فإن سوء اإلطباق هذا غالباً ما يتصحَّ

 المعالجة الفيزيائية 

هذا الطفل انحراف وتماس مبكر فإن إذا كان لدى طفل كسر ضمن المحفظة و يعاني  •

ح واإلطباق مع المعالجة الفيزيائية تلقائياً   Spontaneousهذا االنحراف كذلك يتصحَّ

correction   

فإذا ما عانى طفل من انحراف و سوء إطباق يجب االنتظار وقد يتأخر هذا االنتظار  •

,  تمرينات ال,أشهر وأكثر ويتصحح االنحراف مع المعالجة المحافظة 0-9حتى

 تطور نمو األسنان فيخف االنحراف تدريجياً , توجيهات ألهل المريض



10 
 

يحدث ذلك من خالل المعاوضة التي تقوم بها العضالت الجناحية الوحشية من الطرف  •

 الثاني 

-1بالنسبة لكسور خارج المحفظة عند األطفال عند العنق و تحت العنق يتم التثبيت من  •

 : أيام وذلك في الحاالت التالية أيام و كحد أقصى عشرة 63

 لكسر حاجز األلم  -

 في حالة اإلطباق السيء جداً  -

 انحراف شديد جداً  -

  elastic rubberأسابيع نقوم بالتنشيط بالحلقات المطاطية  0وبعدها بالتتالي  •

إن عملية التنشيط و التمرين تحث مركز النمو الذي يعاني حالياً من تواجد النزف  •

 يه و هذا المركز هو المتهم بالتسبب بإحداث االلتصاقالدموي ف

 العمليات الحركية الفّعالة للعضالت ُتَجنِّب حدوث االلتصاق  •

 كقاعدة عامة في المعالجة يجب علينا التثبيت وألقل فترة ممكنة  •

 . والتحريك بوقت مبكر قدر اإلمكان    

 المتابعة المنتظمة والفحوص الدورية للمريض •

ضرورة المتابعة أسبوعياً لتسجيل أي حالة تطور لدى المريض من انحراف أو سوء  •

هذه المتابعة تؤهِّب أهل المريض الستقبال احتمالية حدوث التصاق مفصل , إطباق

 . ويجب إخافة األهل من خطورة الحالة لضرورة المتابعة 

األهل و على هناك تشوهات كبيرة يعاني منها مريض االلتصاق والخطأ يعود على  •

الطبيب من خالل إخافة األهل لضرورة , األهل من خالل ضرورة تعليمهم , الطبيب 

 . المتابعة 

 إعادة البناء العظمي عند األطفال يسمح بحدوث نوع من القابلية للفتح وإعادة الوظيفة  •

 

 معالجة كسور الفك السفلي عند األطفال

لذلك يجب االبتعاد عن األجهزة ( سط هو األنسباألب)إن أفضل طريقة هي إتباع المثل القائل 

كما يجب أن . المعقدة حيث أننا ال نستطيع منع الطفل من اللعب باألجهزة خالل فترة النقاهة

علما أن اختيار طريقة التثبيت تعتمد على عمر الطفل ودرجة تطور , نؤمن تثبيتا قويا للجهاز

 بزوغ أسنانه
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عام يجب معالجة األمور الضرورية قبل معالجة الكسر بالخاصة ومن أهم هذه األمور  كمبدأ

 :الضرورية ما يلي

 معالجة األسنان •

 معالجة حالة المريض العامة  •

 السيطرة على النزف •

 معالجة الصدمة •

 السيطرة على اإلنتان •

 معالجة األسنان

ومن ثم تعالج األسنان حسب , زقةيطهر الفم وتزال العلقات الدموية والفضالت واألغشية المم

  .وضعها وإمكانية بقائها ونؤكد دائما على الحفاظ على األسنان اللبنية إن أمكن معالجتها

 معالجة حالة المريض العامة

وفحص داخل الفم بسحب أي أجسام قد تسد , تنفسه, لونه, يجب مراقبة حالة المريض العامة

  كما يقاس ضغطه وتنفسه, مجرى التنفس

 لسيطرة على النزفا

ومن ثم يتم , ولو بشكل مؤقت عن طريق تطبيق الضغط المباشر على جرح وجهي نازف 

  .الوصول إلى الوعاء النازف لربطه وإرقاء النزف كما يعطى المريض المرقئات العامة

 معالجة الصدمة

إلى  هذه الصدمة تؤدي, تحدث الصدمة إما بسبب الرض الشديد أو األلم والخوف الشديدين

نقص حجم الدم بسبب النزف أو نقص بروتين الدم أو الجزيئات الكهربائية المسببة عن قابلية 

 .النفوذ في األوعية الشعرية

الصدمة المسببة بالنزف تعالج بإعطاء الدم ونقص اإلماهة يعالج بإعطاء المحاليل الملحية 

  .المشفى لمنع أي طارئويفضل وضع المريض تحت رعاية طبية في , والسكرية وريدياً 

 السيطرة على اإلنتان

حيث تعالج جروه الوجه بالخياطة الجيدة وتعطى العالجات الوقائية لمختلف األمراض المتوقع 

 :حدوثها مثل

  Tetanus Antitoxinالمصل المضاد للكزاز  •

  Antibioticsالصادات الحيوية  •
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  Chymoral – Ananas –Alphachymotripsinالخمائر المضادة للوذمة  •

 معالجة الكسر بالخاصة

 :تفضل دائماً طريقة الرباط الدائر حول الفك ويفضل إتباع األسلوب التالي

 إعطاء المهدئات أو التخدير العام بعد إجراء التحاليل المخبرية وتطهير منطقة العمل  -

 (سنأتي على تفصيلها الحقا)تأمين الميزابة األكريلية للفك السفلي  -

بربط  أحد طرفيه بإبرة معوجة واآلخر بإبرة  3,2والذ الصدئ قياس يستعمل سلك ف -

 مستقيمة

اإلبرة المعوجة تدخل من الخارج في منطقة الرحى الثانية المؤقتة وتخرج من الناحية  -

  اللسانية من داخل الفم

, اإلبرة المستقيمة تدخل من مكان خروج اإلبرة المعوجة وتخرج من الناحية الدهليزية -

 .السلك لألسفل واألعلى يحرر من األنسجة الرخوةوبتحريك 

 .تجرى العملية السابقة للطرف اآلخر من الفك السفلي -

وتشد األسالك بفتلها جيداً حول الجهاز , توضع الميزابة األكريلية في الفم وتثبت بإحكام -

 .وحتى اإلحكام التام ليصبح الجهاز والقوس السنية قطعة واحدة

مكان دخول اإلبرة من الخارج إنما يكفي بتطهير المنطقة  الداعي إلجراء الخياطة -

  .ووضع رباط لمنع حدوث الوذمة وللمساعدة على عدم تحريك الفك كثيراً 

 لعناية بعد العمل الجراحيا

بذل الجهد للحفاظ على الميزابة األكريلية والرباط الضاغط وتعليم األهل كيفية االعتناء  -

وهذا ضروري لحدوث االندمال ونجاح العمل ,  بالطفل وخاصة النوع غير الهادئ

 .الجراحي

 .إبقاء الطفل على التغذية بالسوائل طيلة فترة التثبيت وإعطاء الفيتامينات والمقويات -

وتزال األسالك دون استخدام التخدير , يوم يمكن إزالة الرباط الدائر( 03-93)بعد  -

 .العام باستثناء حاالت خاصة قد تستخدم فيها التخدير

 قوانين تحديد الجرعة الدوائية للطفل

 : قانون يونغ -

ويكون الناتج هو  69+يعتمد القانون على عمر الطفل حيث نقوم بتقسيم عمر الطفل على العمر

 .الجرعة الطبيعية
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 :قانون كاوولنغ -9

حيث نحصل على نسبة  91سيبلغه الطفل في عيد ميالده القادم على  نقوم بتقسيم العمر الذي

  .الجرعة المطلوبة إلى جرعة البالغين

 كيفية تحضير الميزابة األكريلية

 تؤخذ الطبعة بإحدى اللدائن •

 يقسم المثال الجبسي عند خطوط الكسر ويوضع بحالة إطباق مع المثال العلوي •

صبوبة تغطي السطوح الطاحنة والنصف العلوي يهيأ ميزاب من األكريل أو الفضة الم •

من السطوح الجانبية لألسنان وهي تحتوي على وجهات طاحنة تتطابق مع األسنان 

ويضاف إليها ضمات صغيرة في جهتيها الدهليزية واللسانية , العلوية لتؤمن المضغ

مخصصة لقبول األربطة الدائرية إذا كانت من الفضة أو يعمل ميزاب في كل من 

نطقة األرحاء اليمنى واليسرى وفي المنطقة األمامية إذا كان الميزاب من األكريل م

وهذا التثبيت يجنب من إمرار الخيوط المثبتة على السطح الطاحن للميزاب وال يعيق 

  .المضغ

 .لمعالجة الكسر المتوسط يوضع رباطان دائريان األول في األيمن واآلخر في األيسر •

جح وضع رباطين دائريين على القطعة الكبيرة ورباط على لمعالجة كسر جانبي ير •

 .القطعة الصغيرة الخلفية

هذا وينصح باستخدام التخدير العام لرد الكسر وعمل األربطة كما يوضع مفجر بانروز  •

  .بجانب السنان ذات الجذور المجردة بسبب الكسر

 حاالت سريرية

 المحفظة حالة سريرية لمريض طفل يعاني من كسر لقمة ضمن  -

 : وكسر جسم فك أو نظير ارتفاق

ما نالحظه دائماً هو أنه عندما يكون لدينا كسر نظير إرتفاق موجود في الطرف اليمين فإن   

فكيف يمكننا التعامل مع ... كسر عنق اللقمة يكون موجود في الطرف اليسار و العكس بالعكس 

 . كسر رأس لقمة مع كسر نظير إرتفاق, هكذا حالة 

نحن بحاجة للتداخل والمعالجة لكسر نظير اإلرتفاق ولكن كسور اللقمة ليست بحاجة للتداخل  هنا

 ألنها ضمن المحفظة 

نحن نتداخل على كسر نظير اإلرتفاق من خالل التثبيت باألقواس أو بالرباط الدائر ونفتح الفم 

يمكننا إغالق الفم خالل  أيام مع العلم بأنه  63-1-2مباشرة حيث أنه ال يوجد داعي إلغالق الفم 

 . أيام  ونحن نعتمد على ثبات قوس برباط دائر و رد صحيح للكسر  2
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وحتى لو كان الكسر غير متبدل أو متبدل بشكل خفيف فإن هناك عملية إعادة بناء  

Remodeling   تحدث في الفك السفلي وكل ذلك حتى ال يحدث االلتصاقankylosis  

 : لقمة + رتفاق حالة ثانية كسر نظير إ -9

تم تركيب أقواس بعد رد الكسر وتم إغالق الفم ثم تمت عملية التنشيط بالمطاط لضمان عملية  

 تنشيط اللقمة و بعد فترة يحدث التحام و التئام بجسم الفك و فتحة الفم طبيعية 

 :سنوات  1حالة سريرية لكسر عنق لقمة عند طفل عمره   -0

الفم مع تركيب جهاز رفع عضة إكريلي بين سطوح األسنان تم عالجه عالج محافظ بإغالق 

 وتبيَّن بعد فترة أن المريض لم يستفيد من جهاز رفع العضة 

 :حالة كسر لقمة أحادي الجانب مع كسر نظير إرتفاق و هو طفل مصاب بالصرع  -1

 . مريض الصرع ال يمكننا إغالق الفم لديه  •

تركيب صفيحة على كسر نظير اإلرتفاق مع  تم التداخل الجراحي لدى هذا الطفل و تم •

 االبتعاد عن جذور األسنان 

سنة و ال توجد براعم في منطقة الصفيحة و تم تجنُّب إغالق الفم  60عمر المريض  •

 حتى ال يحدث  التصاق مفصل فكي صدغي و تم فتح الفم بشكل طبيعي 

 أشهر حتى ال تمنع النمو في الفك السفلي  0نزع الصفيحة بعد حوالي  تم •

 :حالة سريرية لخلع عند طفل صغير أحادي الجانب -2 •

راجع األهل بأن الطفل يعاني من فتح , سنوات  63هذه الحالة راجعت منذ حوالي    •

 . فمه منذ أكثر من عشرة أيام دون معرفتهم السبب

 حيث أنه من الصعوبة والندرة أن يصاب طفل بخلع مفصل فكي صدغي أحادي الجانب  •

 : حالة لمريض طفل يعاني من خلع اللقمتين خارج الجوف العنابي ثنائي الجانب  -1 •

 وهي حالة نادرة جداً , يعاني المريض من فتحة فم واسعة  •

حيث أن .. نشاهده عند الكبار  األطفال قليالً ما نشاهد لديهم خلع لقمة أحادي الجانب إنما •

اللقمة عند الطفل ال تنخلع إنما تنكسر ألن اللقمة لدنه  ومرنه فتنكسر ولكن الخلع الثنائي 

 الجانب نادر جداً 

 حالة لطفل تعرض لضربة   -1 •

اللقمة خارج الجوف العنابي ومفتولة وكسرت الشعبة الصاعدة         وفصلتها لقطعتين  •

لفية و منطقة أمامية من الشعبة الصاعدة وهناك خط كسر فصارت هناك منطقة خ

 . واضح من فوق لتحت واللقمة إنفتلت ودخلت بين قطعتي كسر الشعبة الصاعدة
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هذا المريض بحاجة للتداخل الجراحي إجبارياً حتى تعود اللقمة المفتولة إلى مكانها و  •

التشكيل للجسم واللقمة رد قطعتي كسر الشعبة الصاعدة إلى بعضهما البعض      ويعود 

 .هذه من الحاالت التي تستدعي  ويستطب فيها التداخل الجراحي , والشعبة 

حالة لقمة واقعة خارج التجويف العنابي مع تبدل خط الكسر والعمل الجراحي إلعادة  - •

 : اللقمة إلى مكانها 

هلة ألن العملية ليست صعبة ألن الفتح بمنطقة الزاوية عند المريض الطفل عملية س •

الشعبة الصاعدة قصيرة وصغيرة عند الطفل فحالما تم الشق عند الزاوية يتم الوصول 

 بسهولة للقمة 

حتى إذا كنا نريد أن نفتل اللقمة إلى مكانها إذا كانت مخلوعة أو إذا كانت متبدلة من  •

وية مكانها فهي عملية سهلة ألنه لم تتشكل حولها بعد تلك المحفظة القوية والعضلية الق

 التي تمنعنا من ردها لمكانها فعملية ردها وإرجاعها لمكانها أمر سهل جداً 

حالة سريرية لطفل تم فيها التداخل الجراحي وعمل خياطة عظمية قبل تواجد الصفائح  -2

 : الممتصة

ثم تم إغالق الفم لفترة ثم القيام . حيث أنه ال يمكننا وضع صفائح تيتانيوم في هذه الحالة  •

 تنشيطية  بحركات

 من المهم جداً في حاالت كسور اللقمة تحديد فتحة الفم عند المريض  •

ن فتحة الفم أو تراجعها  • فإذا , ثم نعود ونقيسها بعد فترة أسبوع أو أسبوعين لمراقبة تحسُّ

 ما تراجعت الفتحة يجب زيادة الحركات التنشيطية و نضع جهاز شوخارت 

 تابعة معرفة مقدار فتحة الفم المريض بعد فترة مركب له القوس في م •

 

 

 

 
 


