


أذؼاتذاألوسقةذاظدعوؼةذاحلربقةذوخاصةذاظؽبريةذعـفاذمتثلذحتدؼًاذطبريًاذظؾجراحنيذ•

ذ.ظشدتفاذوذخطورتفاذ

ذ.عنذاظوصقاتذيفذأرضذادلعرطةذواظيتذميؽنذاظوضاؼةذعنذععظؿفا%ذ90عدؤوظةذسنذ•

ظوحظذتطورذطبريذبتدبريذاألذؼاتذاظوسائقةذاحلربقةذبدءًاذعنذاحلربذاظعادلقةذاظثاغقةذعرورًاذ•

ذ.ذذباحلربذاظؽورؼةذوذحربذصقتـامذوذاغتفاًءذباحلربذسؾىذاظعراقذوذاصغاغدتانذ



 قدم1946عام Michael Ellis DeBakey    
أصابة (  2471 )دراسة لعالج    (2008 -1908)

وا فً تواجدلعناصر من الجٌش األمرٌكً  شرٌانٌة 
أوروبا خالل الحرب العالمٌة الثانٌة ، جمٌعهم 

حالة فقط (  81) عداعولجوا بربط الشراٌٌن النازفة 
 .الشراٌٌن  عولجت بخٌاطة جانبٌة لجدر

من خالل دراسة علمٌة لتطور جراحة األوعٌة منذ •
الحرب العالمٌة األولى وحتى حرب فٌتنام لوحظ 

 :االطراف  تناقص هام فً معدالت بتور

 72.5  الحرب العالمٌة األولى % 

  35,8  الحرب العالمٌة الثانٌة % 

        13  الحرب الكورٌة % 

12.7            حرب فٌتنام % 
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:الوبائياث   
من % 2أثناء الحرب الفٌتنامٌة شكلت األذٌات الوعائٌة الحربٌة •

أثناء الحرب % 12 -%9شكلت  بٌنما  ، الرضٌةمجموع األذٌات 
 .واالفغانٌة العراقٌة 

 %  .95، ونسبة الذكور سنة  23متوسط عمر المصابٌن بلغ •

من مجموع %  75هً األكثر شٌوعاً وبنسبة أذٌات األطراف •
 .األذٌات الحربٌة 

 .من مجموع األذٌات الوعائٌة الحربٌة % 15أوعٌة العنق أذٌات •

فقط من األذٌات الوعائٌة  %10والبطن بحدود أوعٌة الصدر أذٌات •
الحربٌة ، بسبب استخدام وسائل الحماٌة الفردٌة من الدروع 

 ....الرصاص ومضادات 

 



ذيات 
أ
:الوعائيةالتوزع التشريحي لل  

ذ.األررافذاظعؾوؼةذإصابةذأوسقةذضعػيذذاألررافذاظدػؾقةإصابةذأوسقةذ•

بنيذإصاباتذذراؼنيذاظطرفذاألذقعذػيذاظػخذيذاظدطحيذاصابةذاظشرؼانذ•

بـدبةذذ،ذؼتؾوهذاظشرؼانذادلأبضيذوذاظشراؼنيذاظظـبوبقةذو%ذ35-33اظدػؾيذوبـدبةذ

ذ.عـفاذظؽلذ%ذ25

ذ.غادرةذواظعؿقؼةذإصابةذاألوسقةذاظػخذؼةذادلشرتطةذ•

عشرتطةذذرؼاغقةذورؼدؼةذأذؼاتذعنذأذؼاتذاظطرفذاظدػؾيذتؽونذسؾىذذؽلذ%ذ50•

ذ.



بـدبذعتؼاربةذذذذ(واظػؼرياألصؾيذوذاظبارنذوذاظظاػرذاظدباتيذ)إصابةذذراؼنيذاظعـقذ•

ذ.تؼرؼبًا

ذ.اظطرفذاظعؾويذػيذاألذقعذيفذاظشرؼانذاظعضديذإصابةذ•

ذ.واظصدرذباألذؼاتذاحلربقةذضؾقؾةذغدبقًاإصابةذأوسقةذاظبطنذ•

 



ذيات الوعائية 
أ
ذيات المرافقة لل

أ
:ال  

ذ.اظوسائقةذاحلربقةذترتاصقذععذإصاباتذسظؿقةذعنذاألذؼاتذ%ذ33•

ذ.عـفاذترتاصقذععذحروقذجزئقةذأوذطاعؾةذاظدؿاطةذ%ذ20•

ذ.ضؿنذاظبطنذأوذاظصدرذإصاباتذحشوؼةذعـفاذترتاصقذععذ%ذ20•



ذية
أ
لية ال

 
  ا

ذ.األذقعذذاألذؼاتذاظـاصذةذػيذ•

ادلتػجرةذػيذاظدببذاألداديذظألذؼاتذاظوسائقةذواظشظاؼاذأذؼاتذاظطؾقذاظـاريذ•

ذ.يفذاظظروفذاحلربقةذ

ذ.عنذجمؿوعذاألذؼاتذاظوسائقةذ%ذ40أذؼاتذاظطؾقذاظـاريذتدببذ•

ذ.عنذجمؿوعذاألذؼاتذاظوسائقةذ%ذ55أذؼاتذادلوادذاالغػجارؼةذتدببذ•

 



 : الناريآلٌات األذٌة الوعائٌة بإصابات الطلق •

 
 .وهو خط سٌر المقذوف فً انسجة الجسم وٌتعلق بنوعه وشكله: جوف دائم 

تهتك شدٌد سبب ٌبشكل مباشر الناري بالحزمة الوعائٌة ارتطام المقذوف   •
 .وضٌاع مادي كبٌر فٌها 

عبور الطلق الناري بالقرب من مسار األوعٌة الدموٌة ٌشكل منطقة ما حول •
تتبعثر طاقتها بالمقذوف ، والتً عن الطاقة المحمولة وتنجم خط سٌر المقذوف 

 : بتزوي قائم بالنسبة لمسٌرها ، ٌنتج عن ذلك

 .نفسهاضعف من حجم المقطع المعترض للرصاصة   40 بحدود جوف مؤقت  

األنسجة مبعثرة تتجاوز قوتها مرونة الطاقة المتحررة من المقذوف ضخمة    •
 . وتهتك وحروق بما فٌها جدران األوعٌةالدموٌةمخلفة أذٌة حرارٌة تعبرها، التً 

آلٌة ارتطام طلق ناري أو شظٌة عالٌة السرعة ناجمة عن انفجار ألغام أو قنابل •
تسبب ،  عالٌةٌسبب تشظٌه إلى شظاٌا صغٌرة ذات سرعات بنسٌج عظمً ، 

 .بدورها أذٌة العناصر التشرٌحٌة المجاورة ومنها الحزمة الوعائٌة 

 





عراض و التشخيص 
أ
:ال  

ميؽنذتؼدقمذاألسراضذوذاظعالعاتذاظدرؼرؼةذظإلصابةذاظوسائقةذإىلذسالعاتذعؤطدةذذ•

ذ.ذ(ذصغرى)ذسالعاتذشريذعؤطدةذوذ(ذطربىذ)

عنذعرضىذاألذؼاتذاظوسائقةذ%ذ50األضلذسـدذواحدةذسؾىذطربىذالحظذوجودذسالعةذؼ•

ذاحلربقةذ

ذ:اظعالعاتذاظصغرىذ:ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاظعالعاتذاظؽربىذ

ذ.صدعةذبـؼصذاحلجمذذ-.ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذغزفذغابضذأوذصّعالذذ-

ذ.وجودذضصةذغزفذذ-ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ.ذدعويذعتؿددذأوذغابضورمذذ-

ذ.غابضذصغريذشريذورمذدعويذذ-ذذ.ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذشقابذاظـبضذاحملقطيذذ-

ذوجودذأذؼةذسصبقةذذذ-ذذذ.ذذذذذذذذذذذذذذذذذسالعاتذغؼصذتروؼةذحادذ-ذذ



  الوسائل الستقطائية الشعاعية

ذ.إلصابةذوسائقةذصغرىذععذسالعةذحقوؼًاذعصابذعدتؼرذ

ذ:اظودائلذاإلدتؼصائقةذاألػمذوذاألطثرذادتخداعًاذ•

ذالصور الشعاعية البسيطة   -

ذ. Dopplerادلؾونذاظدوبؾرذادلدؿوعذوذاظدوبؾرذ-

ذ.CTAاظطبؼيذاحملوريذ-

ذ. Standard angiographyتصوؼرذاظشراؼنيذاظظؾقلذ-



  الدوبلر
 ,Strandness, Rich يفذاألذؼاتذاحلربقةذػمذاظدوبؾرذأولذعنذوصفذادتخدامذ•

Lavenson .ذ

ؼؼدمذععؾوعاتذػاعةذسنذتروؼةذاظطرفذوسنذذؽلذاإلذاراتذاظشرؼاغقةذبعدذعؽانذ•

ذ.اإلصابةذ

حولذاظدوبؾرذمماذؼزؼدذعنذدضةذادلعؾوعاتذاظيتذؼؼدعفاذذABIعنذادلؿؽنذحدابذاظـذ•
ذ.تروؼةذاألررافذ

ذ.تـخػضذحدادقتهذسـدذدرادةذأوسقةذاظصدرذوذاظبطنذ•



  CTAالطبقي المحوري 
ذ.يفذتشخقصذاألذؼاتذاظرضقةذاحلربقةذودقؾةذػاعةذ•

ذ.يفذتؼققمذاألذؼاتذاظوسائقةذبرضوضذاظعـقذذ CTAأػؿقةذاظـذذCoxأوضحذ•

ذ.ودقؾةذدرؼعةذ،ذشريذشازؼةذ،ذعتوصرةذ•

ذ.اظـاصذةذيفذاظصدرذوذاظبطنذادلصابنيذباجلروحذؼدتخدمذظوضعذاالدتطبابذاجلراحيذسـدذ•

 CT   هٌماتوم حوضً كبٌر ناتج عن أذٌة شرٌان حرقفً أصلً أٌمن  أم دم كاذبة ألبهر بطنً ناتج عن طلق ناري بالبطن.. للبطن 



 أصابة شرٌان فخذي أٌمن أم دم كاذبة على حساب الشريان تحت الترقوة األيسر

أػؿقةذاظتصوؼرذاظظؾقلذيفذتؼققمذأوسقةذاألررافذذ Starnesأزفرتذسدةذتؼارؼرذظـذ
ذ.ادلصابةذبعدةذأذؼاتذغاصذةذأثـاءذحربذاظعراقذ

ذ.يفذغػيذاإلصابةذاظوسائقةذادلراصؼةذظألذؼاتذاظعظؿقةذذDSAؼػقدذاظـذ
ؼداسدذيفذبعضذاالجراءاتذاظعالجقةذطرتطقبذاظشبؽةذادلغطاةذأوذإجراءذتصؿقمذاآلصاتذ

ذ.اظـازصةذ

 Angiogram: التطوير الظليل 



ذيات الوعائية الحربية 
أ
 تدبير ال

ذ.تأعنيذررؼقذػوائيذ•

ذ.إؼؼافذاظـزفذ•

ذ.ورؼديذععذاغعاشذباظدوائلذخطذصتحذ•

ذ.ععذحتاظقلذساعةذزعرةذوتصاظبذإجراءذ•

ذ.عـتجاتهذغؼلذدمذأوذ•

ذ.تغطقةذباظصاداتذاحلقوؼةذ•

تدبريذاألذؼاتذاظرضقةذحدبذأػؿقتفاذوذتفددؼفاذحلقاةذ•

ذ.ادلصابذ

 



:السيطرة البدئيت على النزف   

 .ٌجب إٌقاف النزف الوعائً بالسرعة الممكنة بغض النظر عن مكان األذٌة•

تتم السٌطرة البدئٌة باستخدام الضغط المباشر أو المكربة أو ربط األوعٌة •

المهددة األخرى المتأذٌة أو تركٌب التحوٌلة الوعائٌة رٌثما ٌتم اصالح األذٌات 

 .إصالح األذٌات العظمٌة مع للحٌاة 

 



          Temporary vascular shuntالمؤقتت  التحويلت الوعائيت 

مرة من قبل األطباء الفرنسٌٌن أثناء الحرب ألول استخدام الشنت الوعائً •

 .1959الجزائرٌة عام 

 .ٌساعد على إعادة تروٌة الطرف المصاب مع إٌقاف النزف •

وحّسن من قلل نسبة البتور أن استخدام الشنت  2009عام  Giffordأوضح •

 .النتائج الوظٌفٌة لألطراف المصابة 

 

وعائً العادة تروٌة الشرٌان المسارٌقً العلوي  Shunt 



ذيات الوعائية 
أ
 الطرق الجراحية إلضلح ال

ذ.ضطبذجاغبقةذ•

ذ.غفائقةذ –عػاشرةذغفائقةذ•

ذ.أوذصـعقةذتشرحيقةذجمازةذورؼدؼةذ•

 .خارجذتشرحيقةذأوذصـعقةذجمازةذورؼدؼةذ•



  Endovascular Stent Graft: التداخلت داخل اللمعة 

 طريقة حديثة لمعالجة الرضوض 
تداخلذداخلذذ150أثبتتذصعاظقةذجقدةذيفذتدبريذاألذؼاتذاظوسائقةذاحلربقةذصؼدذمتذإجراءذ•

ذ.وسائيذأثـاءذحربذاظعراقذ

األوسقةذاظـازصةذيفذطدورذاحلوضذأوذاألذؼاتذEmbolotherapyتدتخدمذيفذتصؿقمذ•

ذ.احلشوؼةذ

إلصالحذأذؼاتذاألوسقةذاظؽبريةذعثلذاألبفرذذذوصروسهذذذ covered stentدتخدامذاظـذؼ•
ذ.اظرئقدقةذ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اصالح أذٌة شرٌان كلوي باستخدام شبكة •



ستعمل كممة ن، بينما  هو قطع جزء من اطراف او اصابعAmputation : البتر
 . او الكمي او االمعاء الكبدعضو داخل الجسم مثل عندما يتعمق هذا األجراء بل استئصا

ذ.،ذواإلصاباتذادلراصؼةذعوضعذاإلصابةذذحاظةذادلرؼضذ،ذذدةذاإلصابةذ،ؼعتؿدذسؾىذضرارذاظبرتذ•

ذ.طؿاذوؼعتؿدذسؾىذاخلربةذاجلراحقةذوذاظتشاورذبنيذسدةذاختصاصاتذربقةذ•

ذ.ؼداسدذسؾىذسودةذادلرؼضذإىلذاحلقاةذاظوزقػقةذباظدرسةذادلؿؽـةذ•





 

 









 والرحمة والخلود لشهداء الوطن.. شكرًا إلضغائكم 


