جراحات العظام /الحوادث

عالج الرضوح الرياضية في منطقة حزام الكتف -
رعاية فائقة التخصص في مجال تقومي العظام
الرياضي بجامعة ميونيخ الفنية
يختص فرع عالج الرضوح الرياضية ملنطقة حزام الكتف باملرىض الشباب أو النشطاء وهو يتطلب تشخيصاً مختلفاً وعالجاً إبداعياً يف حالة تزايد النشاط الريايض واملهني.

أ .د .طبيب أندرياس بي
إيمهوف ،رئيس قسم ومدير
مستشفى تقويم العظام
الرياضية على يمين نهر إيسار،
بجامعة ميونيخ الفنية

يقدم قسم تقويم العظام الريايض الشهري بجامعة ميونيخ الفنية تحت إرشاف أ.
د .أندرياس يب إميهوف برنامجاً عالجياً فائق التخصص وعىل أعىل مستويات
التقدم لجراحة الكتف ووفقاً ألحدث ما توصل إليه البحث العلمي من معرفة
طبية متخصصة (اقتباس :االجتامع السنوى الثامن والخمسني لجمعية أخصائيي
تقويم العظام يف جنوب أملانيا ،أخبار تقويم العظام .)2010/05 ،يتمثل الهدف
األسايس للقسم يف إعادة التأهيل املهني والريايض الرسيع للمريض وإعادة
دمجه مرة أخرى بنجاح يف مسار الحياة العملية ويف الحياة الطبيعية دون
الشعور بآالم .وإىل جانب برنامج الرعاية الشامل عىل املدى الطويل للرياضيني،
الذين ميارسون رياضتهم يف إطار بذل املجهود العادي والفائق ،فإن فريق
الخرباء لدينا متعدد اللغات يركز بصفة أساسية عىل العالج السليم والشامل
للضيوف املرىض القادمني من مختلف دول العامل ،بدءا ً من إجراء الفحوصات
التشخيصية ووصوالً إىل إعادة التأهيل الجسامنية للمريض .وهنا تجدر اإلشارة
إىل أن استخدام أحدث الطرق التصويرية ،مصل التصوير باملسح الذري ،من
شأنه أن يسهم يف الوصول إىل أرسع النتائج املمكنة .ويف هذا اإلطار فإنه دامئاً
ما يتم اختيار طريقة العالج األكرث سالم ًة لجسم املريض ،أال وهي العالج
الطبيعي ،عىل الرغم من أنها دامئاً ما تستمر لفرتة طويلة نسبياً.

متزق الكفة املكورة نتيجة الرضوح
ترجع نسبة  %50من حاالت التمزق ،أي متزق عضلتي تحت الشوك وفوق
الشوك يف منطقة الكتف ،إىل أحداث صدمية مفاجئة مؤدية إىل اإلصابة
برضوح .تقوم منطقة الكفة املكورة الواقعة بني الذراع العلوي والكتف،
باعتبارها مجموعة متامسكة من العضالت ،بربط الكثري من العضالت يف هذا
النطاق من الجسم ،نظرا ً ألن مفصل الكتف هو مفصل شديد االنفتاح وفيه
يقوم مبيت رأس املفصل بدور السقف العلوي ليتيح بذلك املساحة الالزمة
لتحرك الذراع العلوي يف جميع االتجاهات تقريباً .وعند القيام مبجهود وظيفي
و/أو نشاط خاص ميكن أن تتعرض هذه املنطقة للتمزق ،ويف هذه الحالة يكون
االختيار بدون أدىن شك هو إجراء جراحة عاجلة .وإىل جانب تقنيات إعادة
البناء الكثرية املفتوحة فإنه يف الوقت الحايل تتزايد أهمية طرق التنظري الفنية
للمفاصل ،أي بأنه بطريقة جراحة ثقب املفتاح يتم إيالج أداة مدمجة بكامريا
إىل داخل املفصل وإصالح الجزء املترضر إذا لزم األمر .تستخدم املستشفى
أحدث الطرق والوسائل الطبية املتطورة ،مثل تقنية سبيد بريدج ،والتي يتم
فيها تثبيت التمزقات الصغرية للكفة املكورة وإصالح األرضار السابقة إن
وجدت .إذا حدث متزق يف الوتر أسفل لوح الكتف (التحت شويك) ،األمر الذي
نادرا ً ما يحدث ،ففي أغلب األحوال ال يتم االنتباه إىل مثل هذه اإلصابة عىل
الرغم من إجراء التشخيص الفني الدقيق.
الكرس الحاد يف املفصل الرتقوي
يف أغلب األحوال يتعرض املفصل الرتقوي ،أي الرابط بني الرتقوة وعظم لوحة
الكتف ،لإلصابة يف الحوادث .عند إجراء التشخيص الطبي واإلشعاعي يتعني
االنتباه إىل اإلصابات املصاحبة التي يكرث مالحظتها ،مثل إصابات الغضاريف
عند الطرف العلوي ملبيت الكتف والتشوهات أو األرضار التي تلحق بالكفة
املكورة .إذا كان املفصل الرتقوي غري مستقر ،فينصح عندئذ بإجراء جراحة

عاجلة ،نظرا ً ألن تأجيل مثل هذه العمليات يؤدي إىل تدهور حالة املفصل وفقاً
ملا توصلت إليه الدراسات الطبية الحديثة .يعتمد استقرار املفصل الرتقوي من
جميع األبعاد عىل تجانس مجموعة متنوعة من البنى الرتكيبية يف الجسم والتي
تتسم باالتزان والحركية عىل املستويني الرأيس واألفقي ،ويعتمد هذا االستقرار
عىل مجموعة كبرية من األربطة .ومن خالل إجراء جراحة مدعمة بتنظري
املفاصل ،قام عىل تطوير تقنيتها رئيس القسم بنفسه وأدرجها ضمن النشاط
اليومي للمستشفى ،أصبح باإلمكان إعادة إنتاج الحركية البيولوجية الوظائفية
بشكل دائم.
خروج العظم عن حدود طرف املبيت العظمي (كرس بانكارت)
تعد الكسور املعروفة باسم كسور بانكارت نتيجة منطية النخالع الكتف ،أي
عندما يخرج الذراع العلوي من مفصل الكتف .ويف هذه الحالة يصل األمر إىل
متزق طرف املفصل من ناحية املبيت األمامي ملفصل الكتف .وتسمح طريقة
عالج كسور بانكارت بتنظري املفاصل ،أي بأدىن تدخالت ممكنة ،بإمكانية
املعالجة املبارشة ألية إصابات مصاحبة .كام يعد اتزان القطاعات املفصلية التي
عادة ما تكون صغرية بواسطة دعامة ذاتية الفك يف إطار جراحة ثقب املفتاح
العميقة التي أنشأها أ .د .أندرياس يب إميهوف ،من األمور العالجية التي تتسم
بالسالمةواالستمرارية.

