
 
 
 
 
   
  
  
 
  

 
 
  
 
  
 

 

 البسيط و املعقد اختالطات القلع

  1لختام محاضرات مقرر التخدير و القلع  أصدقاءنا وصلنا معكم

آملين أن نكون قد ُوِفقنا في إيصال المعلومات لكم بشكل كامل 

يساعدكم لبناء قاعدة قوّية و أساس متين لمتابعة سلسلة التخدير 

 لقادمةوالقلع في أجزائها ا

سنتحدث في آخر محاضرة لهذا الفصل عن اختالطات القلع و هو موضوع 

مهم للغاية لمعرفة أسباب هذه االختالطات و تجنبها و تدبيرها بثقة 

 وهدوء في حال وقوعها ...

 

 

  ِلذا َفلَنْبَدأ

 

 باسل برادأ. د.
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  الذي الو ( قلع  –قلقلة  –قطع رباط  –هو عملية قلع السن الروتينية ) تخدير 

ترافق عادًة مع اختالطات , و بالتالي يكون سهل العمل و األدوات المستخدمة تكون ذاتها ي

 كّلابة ( –رافعة  –المعروفة ) قاطع رباط 

  : لكل حالة قلع وضع خاص  ال تجري كل القلوع بنفس البساطة والسالسة وإنماولكن وكما نعلم

أخلينا وخسرنا هذه الشروط قد نحّول القلع من قلع ليتم القلع بشكل سليم فإذا  طبها وشرو

 بسيط إلى قلع معقد

  كل الحاالت التي ُتجرى بطريقة جراحية غير على أنه :  و بالتالي يمكننا تعريف

و التي تحتاج إلى إجراءات معقدة إضافية قد تتضمن فصل الجذور أو فصل السن عن  تقليدية

 تسبب زيادة األدوات المستخدمة  و زيادة وقت عملية القلعالعظم و هذه اإلجراءات 

األسنان المتهدمة وبقايا الجذورُ يعتبر قلعها معقدًا  ,أيضًا أثناء القلع البسيط عند و كذلك   

 الوقوع بأي اختالطُ تعتبر الحالة تحولت من قلع بسيط لقلع معقد. 

أي خطأ نقع به سواء كان السبب من الطبيب أو المريض يستدعي معاملة الحالة هي فاالختالطات 

 ًامعاملة خاصة وبطرق مختلفة سواء جراحية أو غير جراحية لتدبير القلع بأكثر األشكال أمان

 للمريض. 

 : هذه االختالطات تقع أحيانًا نتيجة

 وعدم انتباهه و قلة تركيزه خطأ الطبيب 

 عند المريض وجود سبب تشريحي معين 

 أمراض عامة يعاني منها المريض 

 فالطبيب الناجح يجب أن يتوافر فيه 

 القدرة على اإلقناع – الهدوء – الثقة
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  .أثناء العمل الجراحي 

 .بعد العمل الجراحي بزمن معين 

  االختالطات المتعلقة باألسنان وهي قسمان األسنان المراد قلعها

 واألسنان المقابلة والمجاورة.

 لمتعلقة بالبنى العظمية.االختالطات ا 

 الختالطات المتعلقة باألدوات.ا 

 .االختالطات المتعلقة بالنسج الرخوة 

 .االختالطات المتعلقة بالمفصل الفكي الصدغي 

 االختالطات المتعلقة بالنسج العصبية 

 .اختالطات قلع الرحى الثالثة العلوية 

 لرحى الثالثة السفلية.اختالطات قلع ا 

 وهكذا.. لبقية األسنان 

 رةصغي اختالطاتMinor Complication   يمكن السيطرة عليها

ضمن العيادة بإجراءات بسيطة, ويمكن التخلص من عواقبها خالل 

 ساعات أو أيام. 

  اختالطات كبيرةLarge Complication ل قد تتطلب إيقاف العم

ضمن العيادة وتحويل المريض إلى أخصائي جراحة فم وفكين, أو إلى 

 المشفى ليتم تدبير االختالط.

http://www.facebook.com
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 : Operative Complicationsاختالطات العملية

 سنتحدث في هذه المحاضرة عن بعض االختالطات و هي :

 : في تأمين التخدير أو قلع السنFailureالفشل  .1

 تاج أو جذر () Fractureالكسر   .2

 hemorrhageالنزف  .3

 أذية النسج الرخوة .4

 Dislocationsاالنخالعات  .5

 انزياح السن أو جذر السن إلى البنى التشريحّية المجاورة .6

 انزالق الوسادة الشحمّية .7

 كسر الفك السفلي .8

 أذّية األعصاب .9

 التهاب السنخ الجاف و الرطب .11

 لفك السفلياأللم بعد القلع بسبب التهاب العظم و النقي الحاد ل .11

 الوذمة الهوائّية .12

 الضزز .13

 خلق اتصال فموي جيبي .14
 

 ailureFالفشل 

 يحدث الفشل في تأمين التخدير بسببالفشل في تأمين التخدير: -

 . التقنية الخاطئة في التخدير 

 الجرعة غير الكافية من المادة المخدرة 

دء بالقلع , وذلك بعد عند استخدام التخدير الموضعي يجب اختبار فعاليته وتأثيره قبل الب

التوضيح للمريض أنه قد البد من أن يشعر بضغط لكن هذا يجب أال يترافق باإلحساس بحدة 

المسبر الكليل الذي يدفع بقوة داخل العنق اللثوي على السطوح الدهليزية واللسانية للسن 

 .المراد قلعها, فإذا لم يشعر المريض بشيء يكون التخدير قد تم

http://www.facebook.com
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 السن باستخدام الكالبة أو الرافعة :  الفشل في قلع-

في حال فشل الطبيب في إحداث استجابة عند تطبيق قوة معتدلة باستخدام الكالبة أو الرافعة 

عندها يجب وضع هذه األدوات جانبة , والبحث عن سبب الصعوبة في القلع, وفي معظم الحاالت 

 يكون قلع السن أفضل باللجوء لتجزئتها.
 

 ractureFالكسر 

 

قد يكون كسر تاج السن أثناء القلع أمرا ال يمكن تجنبه إذا كانت السن ضعيفة بسبب النخر أو 

وجود حشوة ترميمية كبيرة , أوسوء المعالجة اللبية, وهنا يجب تنبيه المريض قبل البدء بالقلع 

 احتمال انكسار السن أثناء القلع.ب

ومع ذلك فإنه عادة ما يحدث بسبب تطبيق قوة زائدة أو غير مدروسة, أو التطبيق غير المالئم 

 مع يتوافق ال بشكل أو الجذر من بداًل التاج على الكالبة فكي تطبيقكللكالبة على السن, 

 للسن. الطولي المحور

لرؤوس العريضة جدا والتي ال تتناسب مع شكل محيط فعندما يختار الطبيب الكالبات ذوات ا

 يمكن أن تنكسر السن عند إمساكها.عنق السن فإنها تعطي نقطة تماس واحدة فقط , وهنا 

وإذا لم تمسك قبضتي الكالبة معًا بثبات فإن فكي الكالبة يمكن أن ينزلقا من على الجذر 

 .السن تاج سركنيو

هذه األخطاء التقنية والتي يمكن تجنبها عندما يعمل  إن السرعة هي السبب األساسي لجميع

الطبيب بنظام ومنهج. إن تطبيق قوة زائدة كجهد للتغلب على المقاومة عند القلع هو إجراء غير 

 مبرر, ويمكن أن يؤدي لكسر تاج السن

فإن الطريقة المستخدمة إلزالة الجزء Coronal Fractureعندما يحدث الكسر التاجي 

ن السن ستحدد عن طريق كمية الجزء المتبقي من السن وسبب حدوث الكسر, المتبقي م

وأحيانا فإن التطبيق اإلضافي للكالبة أو الرافعة سيمكننا من قلع السن , وفي بعض الحاالت 

 Trans-alveolar Method يجب استخدام طريقة القلع عبر السنخ

 كن هذه المشكلة ال تتسم بالخطورةكسر تاج السن يمكن أن يحول القلع من بسيط إلى معقد ل

http://www.facebook.com
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 ن أن تسبب أيضا كسر إن العوامل المسببة لكسر التاج يمك

الجذور, وإن تجنب هذه األخطاء ستقلل من حدوث هذا 

اإلختالط, وعلى الرغم من أن جميع أجزاء الجذور يجب از التها 

 عموما, فمن الحكمة اإلبقاء عليها في حاالت محددة 

 

  ذروة الجذر ويمكن تعريفApex Root الجزء الذروي من الجذر الذي ال يتجاوز بأنها

مم، وقد يكون من الضروري إزالة كييات كبيرة من العمم  5ظعمي  طوله  األ

 للوصول ليثل هذه الذرى وإزالتها.

  ونادرًا ما تسبب الذرى المتبقية لألسنان الحية عند مرضى ذوي الصحة الجيدة مشكالت كاإلنتان

عة في , أو رد فعل على أنها جسم أجنبي, وفي معظم الحاالت يجب أن تترك إال إذا كانت متوض

 أماكن تكون فيها عرضة ألن تصبح مكشوفة عند وضع األجهزة السنية أو حدوث أعراض

  ,يشمل قلع الثلث الذروي من الجذر الحنكي للرحى العلوية , إزالة كمية كبيرة من العظم السنخي

كما يمكن أن يتعقد الوضع بدفع هذا الجزء داخل الجيب الفكي أو خلق اتصال فموي جيبي؛ لذا 

لمفضل ترك مثل هذه األجزاء في معظم الحاالت وتترك تحت المراقبة, وعندما يستطب من ا

إزالتها يجب أن يسبق هذا اإلجراء الفحص الشعاعي, ومن ثم إزالتها على يد طبيب ذي خبرة 

 alveolar Mathod_Trans ظعبر السنخباستخدام الطريقة 

 يث ال يؤدي قرار إزالة هذه الذرى إلى أذية وكذلك األمر عند قلع الثلث الذروي لألرحاء السفلية ح

 العصب السني السفلي

  عندما تنكسر السن أثناء القلع فإنه على طبيب األسنان محاولة التحقق من السبب وذلك

باستخدام الوسائل السريرية وأحيانا الشعاعية في بعض الحاالت. وعادة ما يقدم فحص جزء 

فة كل من حجم الجزء المتبقي من السن وتوضعة, بعد السن الذي تم إزالته دليال مفيدا لمعر

ذلك يجب تقييم كاًل من الزمن والتسهيالت المتطلبة إلتمام عملية القلع, فإذا كان أحد هذه 

http://www.facebook.com


 
 
 
 

 

 باسل برادد.أ.|  اختالطات القلع

7 

7 
/Groups/RBCs.Dent.2020 

المتطلبات أو كالهما غير متوفر فإن على الطبيب عدم محاولة إزالة الجزء المتبقي, ولكن يجب 

 ه األجزاء بضماد من أكسيد الزنك واألوجينول .عليه إزالة كل نسيج لبي مكشوف وتغطية هذ

  بعد ذلك يجب وضع الترتيبات إلزالة تلك األجزاء على يد الطبيب نفسه أو بمساعدة زميله ضمن

الظروف التي تؤمن النجاح, ونادرا ما يكون األلم التالي عرضة لمثل هذه الحوادث إذا تم اتباع 

مة بالمحاوالت العقيمة و غير المالئمة والعجولة إلتمام هذه الطريقة ولم تمزق األنسجة الداع

 عملية القلع

 

  يمكن تجنب كسر السن المجاورة أو المقابلة أثناء القلع, حيث يبين الفحص الدقيق قبل القلع

اد قلعه منخورة أو مرممة بحشوة كبيرة وإذا كانت ما إذا كانت السن المجاورة للسن المر

باألقراص الماسية الفاصلة قبل  السن المراد قلعها هي دعامة لجسر فهنا يجب تقسيم الجسر

القلع, كما يجب إزالة النخور والحشوات الناقصة األسنان المجاورة ووضع الحشوات المؤقتة 

 قبل القلع.

 ورة أثناء القلع, وأن ال تستخدم االسنان األخرى ويجب اال تطبق أي قوة على أي سن مجا

 كنقطة ارتكاز للرافعة إال في حال قلعها في الجلسة نفسها. 

  ويمكن أن تنكسر األسنان المقابلة إذا خضعت السن المراد قلعها لقوة غير مسيطر عليها

 االختالط وارتطمت الكالبة بها, لذا فإن تقنيات القلع المسيطر عليها بحذر تمنع حدوث هذا

  يمكن أذية عدة أسنان أثناء إجراء القلع تحت التخدير العام وذلك باالستخدام الطائش لفواتح

 .ropsPوالدعامات Mouth Gagsالفم 

  ويجب مالحظة وجود األسنان المرممة بحشوات كبيرة, أو األسنان المتحركة ,وكذلك التيجان

تجنب مثل هذه األسنان أثناء إدخال  والجسور وأخذها بالحسبان من قبل المخدر, حيث يجب

عدم استخدام فواتح الفم. كما يجب وضع فواتح  -فواتح الفم أو الدعامات, ويفضل إذا أمكن 

 الفم والدعامات تحت الرؤية المباشرة أو توجيهها على يد طبيب األسنان في حال إدخالها من

 قبل المخدر الواقف خلف المريض

 

http://www.facebook.com
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 : وهذا قد يكون بسبب

 لعظم السنخي بين فكي الكالبةاالحتواء العرضي ل 

  ة الدهليزية منها , أو اللسانيةخينتيجة لتطبيق قوة زائدة على الصفيحة السنأو 

  بسبب شكل الجذور, أو شكل السنخأو 

 التصاق السن بالعظم السنخي 

  التغيرات المرضية في العظم نفسه.أو 

  : ييكن الوقاية من كسر الصفائح السنخية وال سييا الصفيحة الدهليزية

 بتثبيت السنخ أثناء القلع 

 نضطر لتطبيق قوة كبيرة الكالبة أو الرافعة حتى ال قلقة السن أو الجذر جيدًا قبل إزالتها ب

 إلزالتها.

  ويجب إزالة النتوءات العظمية الحادة باستخدام مقراض العظم , وتنعيم الحواف العظمية

 بمبرد العظم.

  وعادة ما يختلط قلع األنياب بكسر الصفيحة الدهليزية وخاصة عندما يكون العظم السنخي

 قلعلوإذا تم التخطيط / أو الضاحك األول قبل قلع الناب, ضعيفا بسبب قلع الرباعية و

هذه األسنان الثالث في الجلسة نفسها، فإن احتمالية حدوث كسر الصفيحة 

 ستقل في حال قلع الناب أوال. الدهليزية

  فقدت أكثر من نصف اتصالها ينصح بإزالة كل شظية من شظايا العظم السنخي التي

وتسليخ النسيج Heamostatic Forcepsوعائي  وذلك بمسكها بملقط السمحاقي

 . Periosteal Elevatorالرخوة عنها برافع سمحاق
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كسر في الصفيحة اللسانية الموافقة للرحى الثالثة المنطمرة 

 أثناء القلع. 

 

صفيحة سنخية تم كسرها أثناء قلع أسنان علوية أمامية تمت 

 إزالتها ألنها انفصلت عن السمحاق.

 

  يمكن أن نشعر أحيانًا بحركة العظم الداعم

والحدبة الفكية مع السن أثناء قلع األرحاء 

العلوية وخاصة الرحى الثالثة العلوية, هذا 

الحدث عادة ما يكون بسبب اتساع الجيب 

الحدبة الفكية, والذي يكون الفكي وشموله 

عند وجود رحى علوية مفردة وخصوصا  شائعًا

 إذا كان السن متطاوال. 

  عندما يحدث الكسر من المهم جدا المحافظة على السمحاق لتأمين التروية الدموية منعا

 وتثبت الحدبة المكسورة بالجبائر,لحدوث التموت 

 فع شريحةأما إذا كانت الحدبة الفكية قد فقدت ترويتها الدموية فيجب وضع الكالبة جانبة ور 

مخاطية سمحاقية دهليزية كافية, بعدها يجب تحرير الحدبة المكسورة والسن من األنسجة 

الرخوة الحنكية باستخدام التسليخ الكليل ورفعها من الجرح, بعد ذلك تقرب شريحتي النسج 

التي تقلب Mattress Sutureالرخوة على حواف الجرح باستخدام الخياطة المربعة 

 في مكانها لمدة عشرة أيام.الحواف, وتترك 

 الشرط األساسي لإلبقاء على الجزء المكسور من الحدبة هو ضمان بقاء اتصاله مع  إذًا

 السمحاق لكي ال يتموت العظم.

http://www.facebook.com
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 ونستأصل الحدبة الفكية المكسورة عندما: 

 دبة الفكية اتصاله مع السمحاق.يفقد الجزء المكسور من الح 

 ث تقلع السن مع الجزء المكسور.غيرة جدا, حييكون الجزء المكسور من الحدبة ص 

 يكون األلم هو السبب الرئيس لقلع السن دون إمكانية تخفيف األلم بفتح الحجرة اللبية مثال 

  إذا حدث هذا اإلختالط في أحد طرفي الفك العلوي يجب تنبيه المريض الى أنه من المحتمل

 إلختالط عند إجراء قلع مشابه.ا اأن يكون الطرف اآلخر من الفك عرضة لحدوث مثل هذ

  وعندما تبين الصور الشعاعية قبل القلع إحتمالية حدوث هذا اإلختالط من الممكن تقليل

 .نتامي ودقة بحذر السن قلع طريق عن الفكية الحدبة كسرخطر 

 الفكّية الفكّية هذا ما ورد في الكتاب بخصوص اختالط كسر الحدبة
 

ة لالحتماالت و اإلجراءات الممكنة في و األن سنعرض لكم مناقشة جميل

 هذه الحالة لتوسيع مداركنا و التفكير في الحلول المتاحة بشكل أكبر

  المتعارف عليه في التعامل في حال كسر الحدبة الفكّية أثناء قلع السن بأنه يتعلق بارتباط الحدبة

 بالسمحاق من عدمه ... 

ننا سنقوم بإعادتها هي و السن و الخياطة الحدبة المكسورة بالسمحاق فإ التصاقففي حال 

 ة لضمان ثباتها و إعادة التحامها مع العظم الفكي ) ويمكن تثبيتها بالجبائر (المحكم

 و في حال زوال التصاقها مع السمحاق فإننا سنقوم بالتخلص منها 

 فما ما تفسري ذلك ؟؟

عظمي فطالما أن هناك سمحاق التفسير يكمن في أن السمحاق يؤمن التروية الدموية للنسيج ال

ملتصق بالعظم فهو مروى و قابل للحياة و بغياب السمحاق ستغيب التروية و بالتالي يغيب التجديد 

 العظمي

تة ) غري مرواة ( ضع طعوم عظمّية مْيو لكن قد نتسائل .. كيف لنا أن ن

 ونتخلى عن الحدبة الفكية فور انفصالها عن السمحاق ؟؟!!

http://www.facebook.com
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ة إلى أن المفهوم القديم كان ينص على إعادة الحدبة في حال كانت ملتصقة هنا يجب اإلشار

 بالسمحاق و التخلص منها في حال انفصالها عنه 

يبّين إمكانية إعادة الحدبة (  و استخامها الجديد ) وخاصة بعد ظهور الطعوم العظمّية ومهفأما الم

 لمكانها حتى ولو انفصلت عن السمحاق 

 لكن بشرط :ة إلعادتها و سوف يتقبلها الجسم من جديد و يرتبط بها و هناك إمكانيّ  إذًا

 لعاب ( أن تتم خياطتها بشكل محكم يؤمن لها الثبات و العزل عن الوسط الفموي ( 

 يف حال تم القلع وكانت الحدبة ملتصقة بالسن .. مال اإلجراء املتبع ؟؟ 

 طعة شاش معقمة يتم فصلها عن السن باستخدام مقراض عظم و وضعها على ق

 ثم يتم تجهيز مكانها في الفم و تنضير النسج الرخوة 

 ثم نعيدها لمكانها و نقوم بالخياطة المحكمة

 ما هي أسباب انكسار الحدبة الفكّية أثناء القلع ؟؟

 طبيعة العظم المكّون للحدبة حيث يكن هشًا 

 ة أمام القوىالموقع التشريحي للحدبة الفكّية في أقصى موقع خلفي يجعلها ضعيف 

 ) وجود التصاقات ) قد تكون مجهرّية 

  اتجاه قوى غير مدروس-_- 

 

 :hemorrhageالنزف 

يعد النزف أثناء أو بعد القلع من أهم اإلختالطات و هو مبحث كبير سنتطرق بتوسع له في األجزاء 

محاضرة و لكننا القادمة من مادة القلع فهو مبحث كبير ومهم للغاية . ) لم يتطرق له الدكتور فيال

 سنورد ما هو موجود في الكتاب المقرر (

 

 التروية الدموية للنسج الفموية و الفكين عالية جداً  -1

  إضافي و نزف تال بنسج رخوة و عظمية تسمح بحدوث نزف مفتوحًا عندما يترك قلع السن جرحًا -2 

إزاحة العلقة من  ألسنتهم على منطقة السن المقلوعة, مما يؤدي إلىلى تمرير يميل المرضى إ -3 

 .ثانويًا نزفًا مكانها مسببًا

 انزيمات اللعاب قد تحل العلقة الدموية-4

http://www.facebook.com
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يمكن أن يعقد النزف الزائد قلع األسنان؛ لذا يجب السؤال والتحري عن أي قصة سريرية سابقة  

المريض تشير إلى احتمال حدوث نزف زائد, عند ذلك  للنزف قبل الشروع بالقلع, وإذا كانت حالة

يجب التحري عن التفاصيل الكاملة والدقيقة عن أي حدث عرضي نزفي سابق, فقد يكون النزف 

 لمريض بصدمة إذا كان المريض مصابًاالحادث بعد القلع مهددة للحياة, أو سببًا في دخول ا

د المرضى المصابين بالناعور, أو باضطراب نزفي غير مشخص, حيث يمكن حدوث النزف عن

أمراض الكبد, أو أورام دموية باإلضافة إلى المرضى الذين يخضعون للمعالجة بمضادات التخثر 

 لمدة طويلة كاألسبرين.

ويجب المالحظة الدقيقة لعالقة زمن بدء النزف مع القلع وكذلك مدة النزف وكميته, وهذه  

على النزف. ويعد وجود قصة سريرية عائلية للنزف ذا اإلجراءات ضرورية لمعرفة كيفية التغلب 

أهمية كبيرة, حيث يجب إحالة كل مريض لديه قصة سريرية توحي بوجود استعداد لحدوث 

 راء الفحوصات قبل القيام بالقلع.النزف إلى اختصاصي بأمراض الدم إلج

عدد األسنان ومن الحكمة إذا كان لدى المريض قصة سابقة لحدوث نزف بعد القلع, تحديد  

 المقلوعة في الزيارة األولى لخياطة النسج الرخوة ومالحظة اإلنذار بعد العمل الجراحي.

 

 

 أثناء القلع أن يحجب الرؤية مما يجعل القلع أصعب, وهنا  يمكن للنزف الدموي المستمر أحيانًا

أو الماصة الجراحية أما النزف األكثر شدة Gauzeيمكن التجفيف باستخدام قطع من الشاش 

فيمكن السيطرة عليه بدك قطعة من الشاش المشرب بمحلول ملحي دافئ وتركها لمدة 

 دقيقتين, وتستخدم الماصة إلزالة المحلول الملحي الزائد من قطعة الشاش.

 تلقط األوعية وتمسك , ففي هذه الحاالت يجب أن رةرا ما يكون النزف بسبب أوعية كبيوناد

عند العمل تحت التخدير  , كما يمكن أن يكون النزف مزعجًاhaemostatنزف  باستخدام مرقئ

العام إذا كانت األكسجة غير كافية, حيث يمكن أن يؤمن المقبض الوعائي الموجود بالمحلول 

 سهل العمل الجراحي.عادة ساحة عمل جافة مما ي ضعيًاالمخدر المطبق مو

http://www.facebook.com
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يدعى هذا النزف بالنزف األولي؛ فعند إتمام القلع يجب السماح للمريض بغسل فمه مرة واحدة 

السنخ بشكل ثابت , ويطلب باستخدام محلول فموي مطهر, بعد ذلك يجب وضع قطعة شاش فوق 

من المريض العض عليها لعدة دقائق. وإذا لم تتم السيطرة على النزف خالل عشر دقائق يجب 

 تطبيق خياطة مخاطية سمحاقية للجرح للسيطرة على النزف.

 هذا النزف بالنزف التالي, وهو النزف الحاصل بعد مدة من القلع ويدعى  

ويحدث نتيجة إصابة المنطقة بالرض, أو اإلنتان , أو إصابة األوعية الدموية , أو وجود األورام  

 الدموية, أو بعض األمراض كالسكري. 

يكون معظم المرضى الذين يراجعون الطبيب بسبب وجود نزف بعد القلع برفقة أهلهم أو  

هؤالء المرافقين القلقين, حيث يطلب منهم الهدوء ري عزل هم القلقين؛ لذا من الضروأصدقائ

 والبقاء في غرفة اإلنتظار باإلضافة إلى إعادة طمأنة المريض حتى يتم عالجه عالجًا صحيحاً 

مضاد للماء يجب أن   األسنان وتغطية مالبسه برداء واقٍ بعد جلوس المريض بارتياح على كرسي  

ما يالحظ وجود خثرة  يد مكان النزف وكميته فغالبًايفحص طبيب األسنان فم المريض لتحد

في منطقة النزف, حيث يجب إزالتها باستخدام قطعة من الشاش, بعد  دموية زائدة وثابتة تقريبًا

ذلك يجب دك الشاش الطبي أو وضع قطعة شاش ثابتة فوق السنخ ويطلب من المريض العض 

على قطعة الشاش بالقرب من  annic AsidTحمض التانيك مسحوق من عليها. ويمكن إضافة 

 السنخ النازف للمساعدة في إيقاف النزف.

وينصح في معظم الحاالت إجراء الخياطة عبر المخاطية السمحاقية تحت التخدير الموضعي  

 Interruptedللسيطرة على النزف, حيث تعد الخياطة المربعة المتقطعة األفقية 

Horizontal Mattress Sutureإجراؤها عبر السنخ حقيق هذا الهدف, ويجب األفضل لت

 أسرع ما يمكن.

إن الهدف من الخياطة ليس إغالق السنخ بتقريب النسج الرخوة المغطية فحسب بل إحداث شد  

توتري في المخاطية السمحاقية المغطية للعظم, مما يجعلها ناقصة التروية, ففي معظم الحاالت 

وهذا النزف يمكن إيقافه كما ذكر النسج المحيطة به , ال ينشأ النزف من السنخ العظمي بل من 

 عالهأ

http://www.facebook.com
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ويجب إعطاء المريض التعليمات بضرورة العض على قطعة الشاش لمدة خمس دقائق على األقل  

 بعد تطبيق الخياطة

 Gelatinوفي حال فشل هذه اإلجراءات في السيطرة على النزف يمكن تطبيق الرغوة الهالمية  

Foamغوة الليفية )الجلفوم( أو الرFibrin Foam القابلة الالمتصاص داخل السنخ وتغطية

 ذي الكوالجين أوBon Wax العظمي الشمع استخدام يمكن كما بة,المنطقة بقطعة شاش مرّك

 كوضع الفموي خارج الدعم تطبيق يتم مكانها في المواد هذه وضع الثرومبين,وبعد أو اللييفات

 رباط الضاغط,ال

هذه اإلجراءات يمكن إجراء الكي الكهربائي من أجل النزوف الصغيرة , أو وفي حال عدم جدوى   

لقط األوعية الدموية النازفة وربطها , أو إحالة المريض إلى أقرب مستشفى لتلقي المعالجة 

 الالزمة

في معظم الحاالت سيتم إيقاف النزف باتباع اإلجراءات البسيطة, ومن الحكمة إعادة فحص  

 ه بالتعليمات الضرورية بعد القلعه وتزويدالمريض قبل مغادرت

يكون طعم الفم كريهًا بعد النزف السني , وإن الغسول الفموية المتكررة للتخلص من هذا الطعم  

تزيد من حدوث النزف؛ لذا يجب تجنبها, ويجب تنظيف الحفرة الفموية بحذر باستخدام الشاش 

وهكذا فإن مثل هذه اإلجراءات البسيطة يمكن أن المرطب بالماء البارد والعناية الخاصة باللسان. 

 من راحة المريض. تزيد كثيرًا

 

  أذية النسج الرخوة: - 4

 

يمكن تجنب أذية اللثة عن طريق قطع الرباط جيدًا, واإلختيار الدقيق للكالبات, واإلستخدام 

 ع التقنيات الصحيحة أثناء القلع.واتباالصحيح للروافع والكالبات والسنابل الدوارة, 

نه يجب تسليخها بحذر عن السن باستخدام للثة ملتصقة بالسن المراد قلعها فإوفي حال كانت ا

 رافع السمحاق أو المشرط أو المقص قبل إجراء أي محاولة لقلع السن.
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كالبة من جهة واألسنان األمامية من يمكن أن تسحق الشفاه بين قبضة ال

جهة أخرى , وذلك عند عدم أخذ الحذر الكافي أثناء القلع, حيث يجب أن 

يؤمن استخدام الطبيب ليده اليسرى إبعاد الشفاه عن مكان األذى, ويجب 

 اتخاذ الحذر الزائد عند القيام بقلع األسنان العلوية تحت التخدير العام, 

حرق الشفاه في حال عدم ترك األدوات لتبرد قبل باإلضافة إلى إمكانية 

استخدامها بعد أن تم تعقيمها , أو نتيجة لقرب السنابل الدوارة المحمولة على القبضات 

  المستقيمة ومالمستها الشفاه

طبيق الكالبات ذر أثناء تيجب أال تحدث أذية اللسان وقاع الفم أثناء قلع السن إذا تم توخي الح 

 واستخدام الروافع.

وتعد هذه اإلختالطات أكثر شيوعا تحت التخدير العام , حيث يمكن سحق األنسجة الرخوة بين  

د فكي الكالبات أو بين األسنان وحواف فاتح الفم, وهنا يمكن منع حدوث هذه اإلختالطات عن

 اإلستخدام الفعال لليد اليسرى.

يب للرافعة دون إحكام السيطرة التامة يمكن أن ينزلق ليقود األداة باتجاه وعند استخدام الطب 

اللسان أو قاع الفم, ويعد اللسان شديد التوعية الدموية ولذا فإن نزف غزيرة يمكن أن يتبع مثل 

هذه األذيات. ويمكن السيطرة على هذا النزف بسحب اللسان لألمام وتطبيق الخياطة بعد 

يجب األخذ برأي جراح الفم والفكين في مثل هذه الحاالت, ويعطى المريض التخدير الموضعي, و

 المضامض الفموية المطهرة

 

 Dislocationsاالنخالظعات:  - 5

 

 بهةمشا هي حدوثه أسباب وإن تجنبه, يمكن اختالط هو القلع أثناء المجاورة السن انخالع إن 

 . المجاورة السن لكسر المسببة لتلك

 حاجزال عبر المجاورة للسن ينتقل أن الضغط لبعض يمكن للرافعة الصحيح االستخدام أثناء وحتى 

 الدائمة األولى للرحى األنسي السطح على الرافعة تطبيق عدم يجب السبب لهذا السني, بين
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 باسل برادد.|أ. اختالطات القلع

16 
/Groups/RBCs.Dent.2020 

  اسنخه من منها حجمًا األصغر ةالثاني ةالضاحك انزياح إلمكانية

 منقولة قوة أي اكتشاف وإمكانية الدعمه المجاورة السن على اإلصبع وضع القلع أثناء يجب كما -

 اإليه

 وتثبيتها األصلي مكانها في المخلوعة السن زرع إعادة يمكن ختالطاال هذا حدوث حال وفي 

 .بسيطًا اإلنخالع كان حال في نفسها تلقاء من لتثبت تركها أو الزمن, من كافية لمدة بالجبائر

و من أكثر الحاالت عرضة لهذا االختالط ) خلع السن المجاور ( هي حالة وجود تراكب باألسنان  

تخدام )باس .. ففي حال قمنا باالستناد على الثنّية رة ( و أردنا قلع الرباعية السفلّية )كما في الصو

لقلع الرباعية فإّن ذلك سيؤدي لخروج الثنية  الرافعة (

سنخها بدأل من الرباعية و ذلك كون الثنّية متجهة من 

دهليزيًا ) وبالتالي هي األضعف ( أما الرباعية فستستند 

مما سيساعدها في تحمل القّوة المطبقة أكثر  إلى الناب

 من الثنّية 

 

 حالة سريرية :

 الثانية الرحى وبين بينها باين وضع تم سفلية ثالثة رحى

يمكن أن  مما مدروسة غير دورانية حركة تطبيق مع

 .الثانية الرحى خلعب يتسبب

 عند بسهولة الصدغي الفكي المفصل انخالع حدوث يمكن 

 تتضمن سريرية قصة وجود عند والسيما المرضى بعض

 ال يثح , المريض لدى المفصل في المتكرر االنخالع حدوث

 .السريرية القصة هذه مثل وجود إهمال أبدًا يجوز

 الفك أسنان قلع عند اإلختالط هذا حدوث منع عادة ويمكن 

 قتحقي ويمكن القلع, أثناء السفلي الفك دعم حال في السفلي

 لفكا زاويتي تحت المساعد يدي كلتا عمل ُتتمم التي للطبيب اليسرى اليد بوضع للفك الدعم هذا

 .األعلى باتجاه ضغط تطبيق ثم السفلي,

http://www.facebook.com
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 الفم لفواتح الطائش اإلستخدام بسبب أيضًا الصدغي الفكي المفصل انخالع حدوث يمكن. 

  من إبهاميه ويضع المريض أمام الطبيب يقف حيث حدوثه, حال في مباشرة اإلنخالع رد ويجب 

 خارج من أصابعه بقية يضع كما السفلية, األرحاء وحشي الظاهر المنحرف الخط على الفم داخل

 واسطةب األسفل باتجاه ضغط بتطبيق اإلنخالع رد ويتم السفلي, للفك السفلية الحافة تحت الفم

 نحو السفلي الفك تحريك يتم حيث األصابع, بقية باستخدام األعلى باتجاه وضغط اإلبهامين,

 منض الطبيعي وضعها إلى وتعود المفصلية, الحديبة الفكية اللقمة تتجاوز حتى والخلف األسفل

 .المفصلي التجويف

 

 

 

 

 

  ويجب تنبيه المريض بعدم فتح فمه بشكل واسع أو التثاؤب لعدة أيام بعد

للمفصل  Extra - Oral Supportتطبيق دعم خارج فموي  الرد, كما يجب

رباط ضاغط حول الفك يستند على الرأس وُيترك حتى استقرار حالة  وضعک

  المفصل المصاب.

 

 السن أو جذر السن إلى البنى التشريحية اليجاورة انزياح - 6

 الحنكية الجذور والسيما الفكي الجيب داخل العلوية والضواحك األرحاء جذور ماتنزاح غالبًا . 

 العمل قبل الصحيح الشعاعي التشخيص ويعدُّ مساعدًا, عاماًل الحجم كبير فكي جيب وجود ويعد 

  هذا حدوث فرصة تقليل يمكن ولكن الفكي, الجيب من الجذور ذرى قرب لتقييم ضروريًا الجراحي

 القلع أثناء اآلتية السهلة القواعد اتباع عند كثيرًا اإلختالط: 

 طول انكشاف حال في إال جذورها أو العلوية واألرحاء الضواحك على الكالبات تطبيق عدم 

 تحت الكالبة رأسي بتطبيق للسماح وذلك والحنكية, الدهليزية الناحيتين من منها كاٍف

 .المباشرة الرؤية

http://www.facebook.com
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 القلع أثناء بقائها و انكسارها حال في العلوية لألرحاء الحنكي الجذر من الذروي الثلث ترك  

 . إلزالته إيجابي استطباب وجود حال إالفي بالكالبات

 داخل األدوات دفع طريق عن العلوية والضواحك لألرحاء المكسورة الجذور إزالة محاولة عدم 

 مخاطية شريحة رفع ُيفضل الجذور تلك إزالة استطباب وجود فعند السنخي؛ التجويف

 المكسور السطح أعلى الرافعة بإدخال تسمح العظم من كافية كمية وإزالة كافية سمحاقية

 بعيداً  لألسفل الجذر لتحريك تميل الجذر على المطبقة القوى يعجم فإن وهكذا الجذر, من

 .الفكي الجيب عن

 الحتمال القلع أثناء الفكي الجيب إصابة تتضمن سابقة سريرية قصة أي إهمال عدم ويجب 

 الفكي الجيب داخل الجذر انزياح حال وفي. الحجم كبير فكي جيب المريض لدى يكون أن

 الفموي االتصال مكان ومعالجة الجذر إلزالة والفكين الفم راحلج فورًا المريض إحالة يجب

 .وتغطيته حديثًا المتشكل الجيبي

 رناسو وتشكل نفتاحاال توسع إلى مايؤدي غالبًا السنخ خالل من الجذور بقايا إزالة محاولة إن 

 الحفرة طريق عن الجذور بقايا إزالة يتم لذا الحقًا, Oroantral Fistula جيبي فموي

 السعال تجنب المريض من ويطلب Caldwell- Luc.لوك-كالدويل بعملية النابية

 .مغلقًا الفم كان إذا وخاصة والعطاس

 عند وحشية یقو لتطبيق نتيجة الصدغية تحت الحفرة باتجاه جذورها أو األسنان انزياح يمكن 

 وثحد إلى القوة تؤدي حيث عاٍل, بمستوى المنطمرة العلوية الثالثة األرحاء لقلع الروافع استخدام

 . إطباقي دهليزي من أكثر خلفي علوي انزياح

 بالصادات بالمعالجة والبدء بذلك المريض وإعالم مباشرة شعاعية صورة إجراء يجب وهنا 

 الليفية األنسجة تحيط حتى أسابيع 4-3 الجراح ينتظر أن ويجب إزالتها, من ليتمكن ةالحيوي

 .إزالتها من ليتمكن الجذر بقايا أو بالسن

 حتت المسافة حتى أو السفلية السنية القناة إلى القلع أثناء جذورها أو السفلية األرحاء انزياح يمكن

 مباشرة غالبًا الجذور بقايا وتزال بذلك المريض إعالم يجب اإلختالط هذا حدوث حال وفي الفكية,

http://www.facebook.com
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 داخل اإلنزياح حال في أسابيع 4-3 ينتظر بينما السفلية, السنية القناة ضمن انزياحها حال في

 .الجذر حول التليف بحدوث للسماح الفكية تحت المسافة

 

هذا اإلختالط نادر جدًا, ولكن يمكن أن يحدث نتيجة دفع ذرى جذور األسنان األمامية العلوية 

ربها من قاع األنف, وفي حال حدوث هذا اإلختالط يجب إعالم المريض بذلك لألعلى في حال ق

 .والبدء بالعالج بالمضادات الحيوية وتحويل المريض ألخصائي األنف واألذن والحنجرة

 أحد أهم االختالطات و أخطرها 

يمكن انزياح السن للحفرة الجناحّية الحنكّية أثناء قلع الرحى  

و بسب صعوبة المناورات الالزمة لقلعها في الثالثة العلوية , 

بعض األحيان يمكن أن يحصل خطًأ دفع السن باتجاه الخلف 

  و األعلى بدأل من دفعه لألمام و األسفل.

لسن و عدم وضوحه يجب التوقف عن المناورة و عند فقد ا 

محاولة إخراجه إلن استمرار الحركة و المناورات سيؤدي إلى 

ازدياد دخول السن للنسج الرخوة العميقة , و نطلب من 

 المريض ال يحرك فكه و يتكلم

تحويله إلخصائي جراحة الفم والوجه والفكين و يجب عندها  

قبل  أسابيع 3 قل عن*__* الذي يترك السن لفترة ال ت

التداخل بالعمل الجراحي وذلك كي تتشكل محفظة ليفية تحيط بالسن وتساعد بعملية إخراجه, 

وتتم إزالتها تحت التخدير العام إلرخاء العضالت وتخفيف األلم والخوف والضغط النفسي عند 

 و بسبب صعوبة المنطقة و البنى التشريحية الهامة فيها المريض والطبيب. 

  

 

 ها تمحتويافيديو جميل و سريع يتحدث عن الحفرة الجناحية الحنكية و            

  

http://www.facebook.com
https://www.youtube.com/watch?v=9taW-Th3ycc
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 انزالق الوسادة الشحيّية - 7

من أحد االختالطات الحادثة عند القلع الجراحي 

 Fatللرحى الثالثة العلوية المنطمرة هي انزالق  :

Padالوسادة الشحمية فما هي الوسادة الشحمية 

ية من النسج الشحمية التي تقوم هي عبارة عن كم

 بإعطاء السماكة الخدية عند الرحى األولى والثانية.

 كيف تنزلق ؟
عند إجراء القلع الجراحي, وعند رفع الشريحة, قد 

يحدث زيادة مفرطة في طول الشق المحرر باتجاه 

عمق الميزاب الدهليزي, وبعد الخروج من الحدود 

ي يحدث قطع العظمية الفكية باالتجاه الدهليز

للصفاق المحيط بالوسادة الذي يمنع خروجها مما 

 يسبب انزالق الوسادة لداخل الحفرة الفموية.  

 كيف نقوم بتدبريها ؟  

إعادة الوسادة الشحمية لمكانها وتبعيدها بواسطة المبعدات وُتجرى الخياطة عند انتهاء بنقوم 

فترة العمل ستقوم هذه  خاللكلة أنه شكل كامل وهنا تكمن المشالعمل مع خياطة الشريحة ب

 الوسادة بإعاقة الرؤية بشكل كبير جًدا مما يّصعب إجراء القلع. 

 : Fracture of Mandibleكسر الفك السفل   - 8

 علقل كاختالط السفلي الفك كسر يحدث أن يمكن 

 عند أو خاطئة أو مفرطة قوة تطبيق عند السن

 عدم يجب لذا الفك, ُتضعف مرضية تغيرات وجود

 حال ففي. األسنان قلع عند الزائدة القوة استخدام

 يجب عندها المعتدل للضغط السن يستجب لم

 . ومعالجته السبب عن البحث

http://www.facebook.com
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 وحشية ىقو لتطبيق نتيجة السفلية الثالثة األرحاء قلع عند السفلي الفك كسر يحدث ما وغالبًا 

 هنا الكسر ويحدث مستحب, غير ىرحال توضع كان إذا والسيما الروافع استخدام عند مفرطة

  .األضعف المنطقة ألنها الزاوية منطقة في

  بسبب ا  السفل  ضعيفييكن أن يصبح الفك 

  .Senile Osteoporosis الشيخوخي العظام تخلخل

  Atrophy والضمور 

  Osteomelitis والنقي العظم والتهاب 

  Previous Therapeutic Irradiation السابقة الشعاعية والمعالجة 

 المخرب العظم كالتهاب Osteodystrophies العظمية اإلصابات بعض أو 

Osteitis Deformans الليفي التصنع وسوء Fibrous Dysplasia وهشاشة 

 .Fragilitas Ossiumالعظام

إزالة الرحى الثالثة ذات االنطمار الضيق وتفريغ عظم زائد بطريقة عشوائية غير 

 مدروسة

 واألكياس البازغة, غير كاألسنان الكسر لحدوث أيضًا المؤهبة لعواملا بعض وهناك Cysts, 

 .Hyperparathyroidisim الدرق جارات نشاط وفرط ,Tumours واألورام

 وشعاعي سريري تقييم إجراء بعد فقط القلع إجراء محاولة يجب الحاالت هذه أحد وبوجود 

 قبل المريض إعالم ويجب. الجراحي ملبالع القيام قبل Splints الجبائر وتحضير دقيق,

 البدء يجب اإلختالط هذا حدوث حال وفي السفلي, الفك كسر حدوث باحتمال العمل

  حااًل بمعالجته

 والفكين الفم جراحة مراكز في يكون الحاالت هذه مثل مع تعامل أفضل فإن األسباب لهذه .

 Extra – oral فموي رجخا دعم تطبيق يجب السنية العيادة في الكسر حدوث حال وفي

Support فورًا المريض إرسال ثم ومن الرأس على ويستند الفك حول ضاغط رباط كوضع 

 .الالزمة العالجية التسهيالت تتوفر حيث المستشفى إلى

 
 

 

 

 

 

ومن أكثر المناطق المعرضة للكسر هو منطقة الناب السفلي و ذلك 

بسبب طول جذره و حجمه الكبير الذي من الممكن أن يضعف الفك 

 و خصوصًا إذا تم تطبيق قوى كبيرة غير مدروسة أثناء قلعه 
 

http://www.facebook.com
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 Damage to Nervesأذية األظعصاب  - 9

 

 الثالثة األرحاء جذور ذرى من قربه بسبب لإلصابة عرضة األكثر السفلي السني العصب عدي 

 صميمية عالقة له الجذر أو السن كانت إذا تقليلها أو األذية حدوث منع ويمكن السفلية, والثانية

 والتسليخ الجراحي العمل قبل الشعاعي التشخيص طريق عن وذلك السفلي, السني العصب مع

 .العمل أثناء الدقيق

 أثناء إما Mental Nerve الذقني العصب أذية تحدث أن يمكن

 النسج في الحاد اإللتهاب بحدوث أو السفلية, الضواحك جذور قلع

 الضواحك منطقة في دهليزية شريحة رفع عند أو به, المحيطة

 Metal معدني مبعد مباستخدا العصب حماية حال ففي السفلية

Retractor الضاحك جذر أنسي المزال العظم وكان العمل أثناء 

 يمكن ذلك عند اإلمكان قدر الثاني الضاحك جذر ووحشي , األول

  .وعابراً  أصغريًا التغير هذا يكون أن أو تمامًا الموافقة الشفة إحساس في تغير أي حدوث تجنب

 لألرحاء Traumatic Extraction الرضي بالقلع إما اللساني العصب أذية تحدث أن يمكن

 افعة,الر أو بالكالبة اللسانية الرخوة النسج أذية حال في المنطمرة الثالثة الرحى والسيما السفلية

 لحماية المعدني المبعد استخدام يجب لذا العظم؛ إزالة أثناء الجراحية الدوارة السنابل باستخدام أو

 .السن لفصل الجراحية السنابل استخدام حال في األذى من الرخوة األنسجة

 

 :Postoperative Dry Socketالتهاب السنخ الجاف  - 01

 السريرية الحالة فهذه سبق, لما خالفًا الجاف السنخ التهاب حالة حدوث منع يمكن ال الحظ لسوء

 الذي السنخي للتجويف المبطن الكثيف العظم كامل يشمل موضع عظمي التهاب عن عبارة هي

 .Lamina Duraالقشرية بالصفيحة يدعى والذي منه جزء أو السن فيه يتوضع

http://www.facebook.com
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 ورائحة منحلة دموية وخثرة مكشوفًا عظمًا يحوي جدًا, مؤلم سنخي بتجويف الحالة هذه تتميز 

 . كريهة فموية

 تم مؤهبة أسباب عدة هناك لكن ضحة,وا غير الجاف السنخ اللتهاب اإلمراضية األسباب إن 

 . مالحظتها

 عاماًل بعده, أو أثناءه أو القلع قبل إما السنخي التجويف يصيب الذي اإلنتان يكون أن ويمكن 

 التهاب حدوث دون ُتقلع اإلنتانات أو بالخراجات المصابة األسنان من العديد أن مع محرضأ,

 .الجاف السنخ

 القلع أثناء المفرطة القوة استخدام بعد تحدث أن يمكن حالةال هذه أن صّحة من الرغم وعلى 

 .جدًا البسيطة القلوع بعد اإلختالط هذا يحدث أن يمكن كما دائما, التحدث الحالة هذه فإن

 المحقونة المخدرة المحاليل في الموجود الوعائي المقّبض أن إلى المراجع من العديد وتشير 

 الدموية التروية مع التداخل طريق عن الجاف السنخ بالتها لحدوث تؤهب أن يمكن موضعيًا

 م,العا التخدير من الموضعي التخدير تحت حدوثًا أكثر الحالة هذه أن إلى أيضًا تشير كما للعظم,

 والسيما العام التخدير تحت المجراة القلوع بعد الجاف السنخ التهاب يحدث أن يمكن ذلك ومع

 .مناسبة غير بطريقة أجريت إذا

 القلوع إجراء يفضلون األسنان أطباء من العديد أن بحقيقة هذه الحدوث نسبة تفسير كنويم 

 بل فةاآل لحدوث أساسيًا سببًا الوعائية المقبضات تعد وال الموضعي التخدير تحت صعوبة األكثر

 عم مقارنة السفلية األسنان قلع عند شيوعًا أكثر الجاف السنخ التهاب ويعد. مساعداً  عاماًل تعد

 الفك من دموية تروية وأقل كثافة أكثر عظمًا السفلي الفك يملك حيث العلوية, األسنان قلع

 .العلوي

 الجاذبية تؤمن كما العلوية, األسنان قلع من أصعب عادًة يكون السفلية األسنان قلع أن كما 

 .الطعام ببقايا السفلي الفك أسناخ تلوث األرضية

 التهاب لحدوث المؤهبة العوامل من أكثر أو عاملين بين الجمع أن احتمالية من الرغم وعلى 

 وثحد سيتبعها القلوع هذه بأن القلع بعد التنبؤ المستحيل من فإنه تكرارًا أكثر الجاف السنخ

 االختالط, هذا

 :ولذا يجب اتباع اإلجراءات الهادفة الوقائية التالية ما أمكن. حيث يجب   

 األسنان, قلع من األقل على أسبوع قبل اللثوي اإللتهاب ومعالجة األسنان تقليح

 الموضعي, المخدر المحلول من ممكنة كمية أقل إعطاء الضروري ومن          

 .اإلمكان قدر رض بدون األسنان قلع يكون أن يجب كما          

http://www.facebook.com
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 أن يجب حدوثه حال وفي الجراحي, العمل من أيام 5-3 بعد عادًة الجاف السنخ التهاب يتطور 

 .الشفاء وتسريع األلم تسكين هو المعالجة هدف كوني

 اكم المنحلة, الدموية الخثرات جميع وإزالة الدافيء, الفيزيولوجي بالمصل السنخ إرواء يجب حيث 

 تنعيمها أو العظم, مقراض باستخدام والشئذة الحادة العظمية الحواف وتشذيب إزالة يجب

 .الدوارة السنابل باستخدام

 لفافة شكل على واألوجينول الزنك أوكسيد يحوي Loose Dressing رخو ضماد ويوضع 

 صلبًا يكون أن أو السنخ داخل بقوة الضماد هذا دك يجوز وال السنخي, التجويف داخل قطنية

 موعدًا ويعطى الدافئة, الفموية والغسوالت المسكنات للمريض وتوصف. إزالته تصعب ال حتى

 .المنطقة وفحص الضماد, وتغيير لغسل,ا إلعادة أيام ثالثة بعد للمراجعة

 ضمادات إلى البعض يحتاج لكن األلم من الطريقة بهذه المعالجين المرضى معظم ويرتاح 

 الرغم وعلى. األعراض على للسيطرة المؤلم المكشوف للعظم الكيميائي الكي حتى أو إضافية

 يعّد لذا شك, دون الشفاء تؤخر أنها غير األلم تسكن واألوجينول الزنك أوكسيد ضمادات أن من

 صبغة من المركب . Whitehead Varnish هيد الوايت ورنيش من المؤلف الضماد

 إلى فعااًل يعد بالشاش ملفوفة قطنية كرية أو الشاش من شريط على والموضوع اليودوفورم

 أقل عادًة بالشاش الملفوفة القطنية الكرية استخدام ويكون األلم, على للسيطرة بعيد حد

 مع مقارنة الجاف السنخ بالتهاب المصاب السنخي التجويف في إدخالها عند للمريض إيالمًا

 اهذ إزالة وعند أسابيع, ثالثة أو أسبوعين لمدة السنخ في الضماد ترك ويمكن الشاش, شريط

 .حبيبي بنسيج مغطى السنخ يكون الضماد

 ويترك السنخي التجويف داخل يوضع الذي Alvogyl األلفوجيل ضماد استخدام يمكن كما 

 .الزمن من مدة بعد ُيمتص حتى

 السنخ اللتهاب الحالة تحول يعني هذا فإن السنخي التجويف في قيح وجود مالحظة حال في 

 إزالة بعد األمثل الحل الحيوية بالصادات والمعالجة الجرثومي بالزرع القيام يجب وهنا الرطب,

 .الجيد والغسل الميتة النسج

 الحالة استمرار حال وفي المعالجة, من أيام 5-4 بعد الجاف السنخ التهاب حاالت معظم ُتشفى  

 والنقي العظم التهاب إلى الحالة تحّول على دلياًل ذلك يكون أن يمكن أيام عشرة من ألكثر

 .الحاد
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 أعراض و عالمات التهاب السنخ 
  شديد)المنطقة  القلع وخاصة عند لمسأيام من  4-3تبدأ بعد آالم مفرطة وشديدة جًدا 

وال يهدأ على المسكنات  - منطقة كبيرةينطلق من مكان الجرح ويغطي  - متشعع –

 (التقليدية

 جات مختلفة من االلتهاب يترافق مع احمرار الغشاء المخاطي المجاور وفرط حساسيته ودر

 اللثوي

 قيح إن كان التهاب سنخ رطب. السنخ على األغلب فارغ او مليء بالفضالت الطعامية أو ال 

 السطوح العظمية بيضاء ومعّراة بشكل كامل أو جزئي حسب درجة غياب وانحالل العلقة 

الكامل أو الجزئي )هذه السطوح البيضاء قد تظهر سوداء بسبب توضع بقايا العلقة 

إذًا يكون السنخ مفتوحًا  المنحلة أو بسبب تشكل خيال ضوء الكرسي داخل جوف السنخ(

 .فارغًا والسطوح العظمية بيضاء في الجاف بينما تكون سوداء في حال الرطبو

  الرائحة الكريهة ولكنها ليست عالمة مميزة كونه يمكن غياب هذا العَرض إذا كانت الدورة

الماضغة عند المريض فعالة ولم تتخمر البقايا الطعامية في السنخ أو بسبب استخدامه 

 للمضامض.

 

 طريقة العالج

, وبالتالي تتم المعالجة موية ليكان الجرحإلظعادة التروية الديهدف العالج بشكل أساسي  

 من خالل:

  قد يكون المريض متألم للغاية ولن يتحمل أي لمس للمنطقة لذلك نلجأ للتخدير إما

 طقة التخدير عن منطقة األلم. الموضعي أو الناحي وُيفضل الناحي لبعد من

 ومنخ بالبوفيدون"معقم "أو بالسيرغسل وإرواء الس 
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  السنخ للحصول  لفضالت بشكل كامل وإلثارة نزف داخلاالجرح إلخراج تجريف وتنضير حواف

على تروية دموية تسمح بتشكيل صحيح للعلقة ) ُيعتبر التجريف غير مفيد إن لم ننفي وجود 

 جسم أجنبي(.

 الغسل مرة أخرى 

في نهاية هذه الخطوات )بعد التجريف واإلرواء( يجب أن أصل لجوف سنخي أبيض ال يحوي أي 

 أو بقايا علقة واألسطح كلها نازفة فضالت

  تطبيق قطعة من الشاش بالبوفيدون أو اليودوفورم أو

أوجينول أو مادة مخدرة أو صاد حيوي)تتراسكلين( عند 

وجود إنتان ودكها بالسنخ بهدف التسكين الموضعي من 

جهة, وسد الجوف لمنع دخول فضالت الطعام واللعاب من 

كها بشكل يشمل كامل جهة أخرى مع االنتباه لعدم د

السنخ ألنها ستعود وتمنع تشكل العلقة ويزداد األمر سوًءا 

 وإنما يجب أن توضع بالجزء التاجي من السنخ لفسح المجال للعلقة للتشكل بدًءا من الذروة

 أسبوع أو أسبوعين تقريًبا وفي كل زيارة  أيام لمدة 3-2 م مراقبة الحالة بشكل دوري كلت

مع  طيف ودافئ لغسل المنطقة من اللعاب والبقايا الطعامية إن وجدتيتم إجراء إرواء ل

 ثم وضع ضماد جديد االطمئنان على سير عملية الشفاء بشكل جيد

  يوم فال داعي للقلق إذا لم يحدث الشفاء قبل هذه الفترة 15 – 11تتطلب عملية الشفاء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفات الشاش المثالي الواجب 

 استخدامه :

 ن غير قابلة للتنسيل أن تكو

) ال تترك خيوط و أجزاء منها ( عند 

التطبيق أو سحبها ألنه يعتبر جسم 

 أجنبي و سيزيد المشكلة
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النق  الحاد للفك السفل  األلم بعد القلع بسبب التهاب العمم و - 00

Postoperative pain due to Acute Osteomyelitis of The Mandible: 

 والمريض الحاد الجاف السنخ بالتهاب المصاب المريض بين التفريق أحيانا الصعب من يكون قد -

 ةراألخي الحالة تسبب ما عادة حيث السفلي, الفك في الحاد والنقي العظم التهاب من يعاني الذي

 السفلي الفك يكون ما وعادة. جداً  شديدين وألم حمى بوجود تتميز حيث أكثر, وسمّية عامًا إعياء

 أيام أو ساعات عدة بعد الشفة إحساس تأثر بدء يكون كما الفموي, خارج الجس عند بشدة مؤلمًا

 .السفلي الفك في والنقي العظم اللتهاب المميزة الصفات من القلع من

 

 فيه تتوفر الذي المستشفى إلى إسعافيًا الحالة هذه من يعاني الذي مريضال إدخال جبي -

 وجودب الموضعي التخدير تحت السفلية لألرحاء الراض القلع ويعتبر. الفعالة العالجية التسهيالت

 Acute Ulcertive حاد تقرحي لثة التهاب أو ,Pericoronitis كالتواج حاد لثة التهاب

Gengivitis يتطور أن يمكن كما. السفلي الفك في والنقي العظم اللتهاب ةمؤهب عاماًل 

 .عظمي تشٍظ وحدوث المزمن والنقي العظم التهاب إلى الحاد والنقي العظم التهاب

 

 اإلنتان - 01

 

اختالط مهم و يجب معالجته بسرعة فمثاًل عند قلع الرحى الثالثة العلوية و حدوث  يعد اإلنتان

أن يصل اإلنتان للمسافة خلف الفك العلوي أو للحفرة الجناحّية الحنكية  اإلنتان في المنطقة يمكن

 ومن الممكن انتشار اإلنتان للدماغ ...

 متى نتوقع حدوث إنتان ؟

 في حال الرض الشديد ) مناورات كثيرة و محاوالت راضة فاشلة للقلع ( -

 حفرة فموية غير نظيفة ( –غياب العقامة ) األدوات  -

 ربين مع التبريد المائي ) من الكرسي (فصل الجذور بالتو -

 كل هذه األسباب تؤدي لدخول الجراثيم إلى الحجب العظمية و حدوث اإلنتان التالي للقلع
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 أعراض اإلنتان
  .ارتفاع درجة حرارة المريض 

  أيام بعد القلع 5-4ألم ووهن شديد خالل 

  ,انتباج المنطقة 

 وعدم وجود تناظر بين طرفي الوجهين 

 حول العين أحيانًا.  احمرار 

  في الحاالت المهملة والشديدة قد يتسرب القيح للمسافات العضلية واألماكن الضيقة التي

يمكن أن تستقر فيها أو تتجه لألعلى والخلف باتجاه قاعدة الجمجمة, ويمكن أن تسبب إنتانات 

 قاتلة ويأتي المريض بحالة صدمة انتانية ومسافات قيحية منتشرة بكثرة

 

 : Emphysemaالوذمة الهوائية - 01

إلى النسج  الهواء لدخول نتيجة العلوي الفك في تحدث ما غالبًا ولكنها الحدوث, نادرة هي -

 الرخوة 

 و لكن ما مصدر هذا الهواء ؟؟

  المستخدمة لفصل الجذور ) وهو  التوربينية القبضات من الضغط تحت المتحررالهواء

 أمر خاطئ (

  في تجفيف منطقة العمل الجراحياستخدام سيرنغ الهواء 

  دخول الهواء للنسج عن طريق الجيب الفكي عند العطاس في حال وجود ناسور فموي

 جيبي 

 عالماتها                                        
 شعور المريض بالضغط في المنطقة 

 حدوث انتفاخ شديد في منطقة الخد 

 صدور أصوات فرقعة عند الجس 
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 كما الفم, خارج من الجس عند فرقعة ووجود فجاة كبير انتباج بحدوث الهوائية ةالوذم ُتشخص -

 تكون حدوثها حال وفي. الرخوة األنسجة ضمن الهواء وجود الشعاعية الصور تبين أن يمكن

 الهواء إخراج بعد للمراقبة واسعة الوذمة كانت إذا للمستشفى المريض بإدخال المعالجة

  .الحيوية الصادات وإعطاء

بما أن الشكل و  كيف يمكننا التمميز بني الوذمة الهوائية و اإلنتان

 ؟ األعراض متشابهة

 الوذمة الهوائية تظهر مباشرًة أثناء العمل الجراحي على عكس اإلنتان الذي يظهر بعد فترة – 1

 وجود فرقعة عند الجس خارج الفم في حالة الوذمة الهوائية – 2

 

 الورم الدموي -04

  

وبدون تصريف حيث  5_2ياماألة المجاورة وتجمعه فيها   ينتج عن تسرب الدم إلى النسج الرخو 

تظهر بعد العمل الجراحي من ) من االختالطات التالية للعمل الجراحي(, وتتحول لبيئة مناسبة 

 لنمو الجراثيم والتهيئة لحدوث االنتان. 

 : العالج  

 بتصريف  سحب التجمع الدموي بإبرة ذات قطر كبير أو فك أحد القطب الجراحية و السماح

 الدم

 و من ثم الغسل الجيد بالسيروم 

 صادات حيوية 

 تكمن خطورة الورم الدموي في كونه يشكل بيئة مناسبة لنمو الجراثيم و حصول اإلنتان 
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 :Trismusالضزز  - 05

 هوو الماضغة وخاصة العضالت تشنج بسبب الفم فتح على القدرة عدم بأنه الضزز تعريف يمكن -

 . األسنان قلع بعد تحدث أن يمكن التي اإلختالطات من

 التهاب او الدموي الورم تشكل أو الجراحي العمل بعد الوذمة بسبب يحدث أن يمكن حيث -

 الصدغي الفكي المفصل في رضي بالتهاب المصابين المرضى لدى يكون كما الرخوة, األنسجة

 للعصب الناحي التخدير حقنة بعد الحقًا الضزز حدوث ويمكن السفلي, الفك حركة في تحدد

 غير أخرى األسباب أعطيت ولو ,حتى Mandibular Block Injection السفلي السني

 .بالقلع القيام

 اذباإلنف بعالجها الفموية داخل الحرارة تطبيق إن. المسبب العامل باختالف الضزز معالجة تختلف -

 الغسوالت استخدام أو الفم, خارج من Short - Wave Diathermyالموجة قصير الحراري

 الراحة بعض يعطي. Hot Saline Mouth Paths -الحار الفيزيولوجي بالمصل الفموية

 حال في الحيوية الصادات إعطاء إلى اآلخرين المرضى بعض يحتاج ولكن المعتدلة, الحاالت في

 .األعراض لتخفيف متخصص عالج إلى أو اإلنتان وجود

 قد يحدث اإللتحام نتيجة ترسب المالط بين أسنان مجاورة تراكبت في مراحل النمو أو بين 

أسنان مكتملة النمو أدى تراكبها إلى ضغط نتج عنه امتصاص واستعيض عن األجزاء  الممتصة بالمالط الذي أدى إلى 

 التحام هذه األسنان مع بعضها كما قد تلتحم سن منطمرة مع سن بازغة .

ًا يفيد التصوير الشعاعي في الكشف عن مثل هذه االلتحامات لكن هناك بعض الحاالت التي ال تكتشف إال بعد طبع

 العملية .

قبل البدء بالعمل الجراحي يجب إخبار المريض باحتمالية قلع الرحتين معًا,أثناء العمل الجراحي نحاول قدر اإلمكان فصل 

إعادة زرع الرحى الثانية  إلى قلع السنين معًا ونحاول عندها ضطر لك نالسنين الملتحمين عن بعضهما إذا تعذر ذ

الظروف المناسبة لذلك وأهمها عدم التعرض لرض كبير أثناء عملية فرت اإذا تو  Tooth Reimplantationمكانها

الكثير من اإلجراءات الراضة كتفريغ العظم  القلع وهذا أمر صعب في مثل هذه الحالة ألن عملية إخراج سنين معًا تتطلب

  والفصل والقطع وهي إجراءات تسبب رض وأذى كبير للنسج
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 : خلق اتصال فيوي جيب  

 من جدًا قريبة الخلفية العلوي الفك أسنان ذرى تكون ما عادة 

 تجويف عن األسنان هذه جذور يفصل ال فأحيانًا الفكي, الجيب

 فيف الفكي, للجيب المبطنة الرخوة األنسجة سوى الفكي الجيب

 اءأثن انثقابها أو ذروي حول إنتان بسبب الجيب بطانة تخّرب حال

 وتجويف الفموية الحفرة بين اتصال فسيحدث جذر أو سن قلع

  .الجيبي الفموي باإلتصال يدعى الفكي الجيب

 ذلك بعد منخريه, وإغالق أنفه إمساك المريض من ُيطلب األختالط هذا بحدوث الشك حال وفي 

 حال ففي المغلق, نفهأ عبر الهواء بنفخ وذلك الجيب وداخل األنف داخل ضغط توليد منه يطلب

 فقاعة تشكل سُيشاهد أو الفم عبر خروجه عند الهواء صوت سُيسمع جيبي فموي اتصال وجود

 .السنخ فوق إمساكها عند قطن قطعة انحراف أو السنخي, التجويف في الموجود الدم في

 الخثرة على للمحافظة بالشاش المنطقة بتغطية غالبًا ُيكتفي( مم2) صغيراً  اإلنفتاح كان إذا 

 أخرى إجراءات اتخاذ فيجب( مم6-2) بين يتراوح كبيرًا اإلنفتاح كان إذا أما مكانها, في الدموية

 فوق s شكل على متقاطعة خياطة جراء جلفوم قطعة بوضع الدموية العلقة ثبات لتأكيد إضافية

 .السنخ منطقة

 إلغالق سمحاقية خاطيةم شرائح رفع عندها فيجب مم 6 من اكثر الجيب انفتاح كان إذا أما 

 والشريحة ,Buccal Advancement Flap المزاحة الدهليزية كالشريحة اإلنفتاح,

 السنخ حواف ارتفاع لتخفيض نحتاج وقد ,Palatal Totation Flap المدارة الحنكية

 باستخدام للسنخ المغطية الشرائح وتخاط العظمي, اإلنفتاح حجم زيادة دون العظمية

 .Interrupted Horizontal Mattress Suture المتقطعة ةالمربع الخياطة
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 البارد األكريل من صفيحة أو بضماد المنطقة بتغطية الدموية والخثرة الرخوة النسج دعم يجب 

 من صفيحة استخدام يمكن بديل وبشكل قاعدية, كصفيحة أو موجود سني لجهاز كامتداد

 األسنان حول وتثبت المنطقة فوق كانهام في وتوضع وتشذب وتبرد ُتكيف حيث الطبع مركب

 خياطتها أو بربطها المجاورة

 الشك حال في الفموية بالمضمضة للمريض السماح عدم يجب الظروف من ظرف أي وتحت 

 الفكي الجيب إلى الفم من السوائل عبور ألن إغالقه, يتم أن قبل فموي جيبي اتصال بحدوث

 وتمريرها األدوات إدخال يجوز ال كما الفموية, الحفرة في المتعايشة بالجراثيم الجيب هذا سيلوث

 والسيما والعطاس السعال تجنب المريض من ويطلب نفسه للسبب الجيب داخل إلى الفم من

 .مغلقًا الفم كان إذا

 

 

كبر كل ما كانت نسبة المواد المانعة للتأكسد أ) bالتعداد  13الصفحة  A6محاضرة ال 

 أكبر (  phكانت درجة ال 

 أصغر . phدرجة ال التصحيح           

المربع في وسط الصفحة )كلما ارتفع هذا الثابت يكون تشرد  39الصفحة  5المحاضرة  

 المادة أقل ( التصحيح تشرد المادة اكبر .

غ  311فقرة نظام التغطية بالصادات التعداد األخير )للبالغين  6الصفحة  2المحاضرة  

 ملغ. 311كلندامايسين ( التصحيح 

 

 

 

 اليحاضرةانتهت 
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