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 خلع الورك الرضي
 

(.بعد اصطدام الركبة مبقدمة السيارة)انتقال قوة عرب جسم الفخذ  -  
.سقوط على القدمني -  
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 خلع الورك الخلفي
:التشخيص   

.عطف الورك مع دوران داخلي -  
.قصر يف الطرف -  
.أمل شديد -  
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 الدراسة الشعاعية 
.أمامية خلفية تظهر اخللع -  
.جانبية تبني اخللع فيما إذا كان أمامي أو خلفي -  
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  الرد
.تثبيت احلوض -  
.عطف الركبة و الورك -  
(.رأس الفخذ خلف اجلوف احلقي) تقريب و إدارة الفخذ للداخل  -  
(.مساع صوت قفزة الرأس إىل اجلوف احلقي)رفعه لألمام  -  
.حتري الثباتية -  
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 إجراء صورة شعاعية و األجابة على األسئلة التالية:

 
هل مت رد اخللع؟ -  
رد اخللع و كسر احلافة اخللفية؟ -  
ادلسافة ادلفصلية طبيعية أو مزدادة؟ -  
(.احنشار قطعة من احلافة اخللفية)  
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 خلع الورك األمامي 
.أقل حدوثاً من اخللفي  -  
.الطرف بوضع تبعيد و دوران خارجي  -  
( .انضغاط شريان فخذي –شلل عصب فخذي )كدمة يف ادلغنب ,توذم  -  
.غياب النبض احمليطي بعد الرد استطباب لكشف الشريان جراحياً  -  

عطف الورك و تصحيح التبعيد و الدوران الوحشي       خلع خلفي , تثبيت احلوض ...الرد
( .يعامل معاملة اخللع اخللفي يف الرد)  
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 خلع الورك المختلط
 

.كسر رأس الفخذ  -.                    اخللع غري القابل للرد  -  
.كسر عنق فخذ خارج احملفظة  -      .    كسر عنق فخذ داخل احملفظة  -  
.كسر داغصة  -.                       كسر جسم فخذ  -  
.اخللع ادلشخص بشكل متأخر  -.                    شلل العصب الوركي  -  
.التهاب العضالت التعظمي  -  





 تقسم كسور الفخذ إلى خمس مجموعات:

 (.داخل المحفظة)كسور عنق الفخذ 1.

 .الكسور الحادثة فً ناحٌة المدورٌن2.

 .كسور جسم الفخذ3.

 .كسور فوق اللقمتٌن الفخذٌتٌن4.

 .كسور اللقم الفخذٌة5.
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 كسور عنق الفخذ داخل المحفظة:
عنق الفخذ هو الجزء الذي ٌصل الرأس مع المدورٌن وهو موجود ضمن المحفظة المفصلٌة التً   -

 .ترتكز على جوانب الجوف الحقً

 .تحدث كسور عنق الفخذ عند كبار السن نتٌجة رض طفٌف أو سقوط بسٌط-

 .بنٌة العظم ضعٌفة-

 .من هذه الكسور متبدلة% 95-
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 تصنيف كسور عنق الفخذ داخل المحفظة )حسب مستوى الكسر(
 (.تحت الرأس مباشرة)الكسر باتر للكرمة •

 .كسر عبر العنق•

 .كسر قاعدي•
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 تصنيف حسب درجة التبدل 
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 التروية الدموية
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 آلية الكسر
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 األعراض
 .ألم شدٌد أعلى الفخذ بالناحٌة المغبنٌة•

 .عجز وظٌفً•

 (.القدم والركبة ناظرة للوحشً)الطرف المصاب بوضع دوران وحشً •

 .سم 3-2قصر بحدود •
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 المعالجة
محافظ. 

ًجراح. 
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 اختالطات كسور عنق الفخذ
 

النخرة الجافة. 

ًالداء التنكس. 

عدم االندمال. 
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 كسور ناحية المدورين
تحدث هذه الكسور عند المتقدمٌن بالسن وغالباً عند النساء وبأعمار أكبر 

 (.85-75)من الكسر السابق 
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 األعراض
ألم فً ناحٌة المدور الكبٌر. 

ًعجز وظٌف. 

ًدوران وحش. 

قصر. 

 :تتمٌز كسور منطقة بٌن المدورٌن عن كسور عنق الفخذ داخل المحفظة

 .مكان األلم-

 .أٌام 3-2ظهور كدمة تحت الجلد بعد -
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 العالج
محافظ. 

ًجراح. 
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 االختالطات
 .اندمال معٌب –اختالط وحٌد 
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 كسور جسم الفخذ
 .جسم الفخذ هو األنبوب العظمً الممتد بٌن ناحٌة المدورٌن باألعلى واللقمتٌن الفخذٌتٌن باألسفل

 .ثلث علوي-

 .ثلث متوسط-

 .ثلث سفلً-
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 أشكال الكسر
معترض. 

مائل. 

ًحلزون. 

مفتت. 
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 أعراض الكسر
ألم فً منطقة الكسر. 

ًعجز وظٌف. 

حركة شاذة. 

فرقعة عظمٌة. 

تشوه الطرف. 

تورم الناحٌة. 
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 المعالجة
محافظ. 

ًجراح. 
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 الفخذاختالطات كسور جسم 
تأخر االندمال. 

عدم االندمال. 

االندمال المعٌب. 

ٌبوسة ركبة. 

33 



 كسور فوق لقمتي الفخذ
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 العالج
ًجراح. 
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 اختالطات كسور فوق اللقم الفخذية
سوء االندمال. 

ٌبوسة الركبة. 

 تأذي الشرٌان المأبضً فً الكسور المتبدلة بشدة. 
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 كسور اللقم الفخذية
أنسٌة. 

وحشٌة. 

 كسر بشكلT. 

خط كسر مائل. 
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 المعالجة
جراحٌة. 
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 االختالطات
ٌبوسة ركبة. 

ًداء تنكس. 

تأذي الشرٌان المأبضً فً التبدل الشدٌد. 
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 كسور الداغصة
 .الداغصة عظم موجود جزئٌاً ضمن وتر االرتكاز السفلً للعضلة مربعة الرؤوس

 

 :ٌحدث الكسر بإحدى آلٌتٌن

 .كسر معترض >---حدوث تقلص عنٌف مفاجئ للعضلة مربعة الرؤوس -

 .رض مباشر على الداغصة-
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 أشكال الكسر

41 



 العالج

42 



43 



THANK  YOU 
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