
في حالة تعد االولى من نوعها في المنطقة , فريق طبي في المدينة الطبية التابعة لجامعة 

 الملك سعود يجري عملية نادرة 

 

 

 

ك التابع للمدينة الطبية بجامعة المل الجامعي خالد تمكن فريق طبي بمستشفى الملك     

ي ف، من استئصال ورم بالكامل و للمرة االولى على مستوى المستشفى بالرياض  سعود 

و شمول نظرا لكبر حجم الورم  ةفي عملية وصفت بالنادرو  و الصدر ,   اسفل الرقبة

 93و يبلغ من العمر الجنسية سعودي و كان المريض   .الورم منطقة الصدر و العنق 

و زار عدة مستشفيات  داخل الممكلة و  ي من تورم في اسفل الرقبة و الصدريعانعاما , 

زم هو بتر الطرف العلوي االيمن من منطقة خارجها و اجمع االغلب ان االجراء الال

الكتف . و بعد عمل االجراءات الالزمة من االشعة والخزعة من التورم و تبين انه ورم 

و  . FIBROMATSOSISيصيب هذة المنطقة من الجسم يدعي ورم ليفي  نادر جدا 

هي استئصال الجزء العلوي من :ساعات و تخللها مرحلتين  7استغرقت العملية الجراحية 

الورم في منطقة الرقبة بدون اي مضعافات لالوعية الدموية و االعصاب  المغذية  للعنق 

و قام بها الدكتور محمد عبدالمحسن العيسى , استشاري جراحة الرأس و العنق و الغدد و 

رئيس وحدة االنف و االذن والحنجرة في مستشفى الملك خالد  –لحنجرة االنف و االذن وا

ي الواقع ف . كما قام فريق جراحة الصدر باستئصال الجزء السفلي من الورمالجامعي 

منطقة الصدر برئاسة الدكتور : سامي بن عبدالعزيز النصار االستاذ المشارك بكلية الطب 

يم الحجار االستاذ المشارك بكلية الطب و و استشاري جراحة الصدر و الدكتور : وس

بدون الحاجة الي عملية بتر   . و تم االستئصال بشكل كامل استشاري جراحة الصدر 

ريض من المستشفى في اليوم الثالث بعد العملية و تم بحمد هللا خروج الم. للطرف العلوي 

 و هو يتمتع بصحة و عافية. 

 

من االورام الحميدة    fibromatsosisان ورم  العيسىالدكتور محمد عبدالمحسن و ذكر 

التي تكبر بدرجة سريعة مما يؤدي الى تاثر وظائف  االعضاء الحيوية القريبة من منطقة 

الورم .و اسباب حدوث هذا الورم غير واضحة لندرة حدوثه و لكن العوامل المساعدة 



, اختالل الهرمونات و لحصول الورم هي : ضربات او حوادث سابقة في مكان الورم 

 . و ال يوجد اسباب لمنع حدوث هذا الورم عوامل وراثية اخرى 

 

كما نوه الدكتور صالح بن فهد الظاهري : االستاذ المشارك ووكيل كلية الطب للشؤون 

 تأسيساالكاديمية , استشاري جراحة االنف و االذن و الحنجرة و الرأس و العنق انه تم 

سنة  51من لعنق في المدينة الطبية بجامعة الملك سعود قبل اكثر وحدة جراحة الرأس و ا

عمليات جراحية معقدة لمنطقة العنق و الرقبة  بإجراءالفريق الطبي  , خالل هذه الحقبة قام

  الغدة الدرقية و الغدد اللعابية .الحميدة و الخبيثة و  لألورام

 

 

 

 

االستاذ المشارك بكلية الطب و  كما ذكر بدوره الدكتور : سامي بن عيضة الحارثي :

استشاري جراحة االنف و االذن والحنجرة و الرأس و العنق , رئيس قسم االنف و االذن 

ي ف حيث يعتبر من اكبر المراكز عربيا  به القسم . الحنجرة بالدور المتكامل الذي يقومو

نفسية الت , و يضم جميع التخصصات الدقيقة في جراحات مجاري  االطفال هذا التخصص 

المعقدة  و الحبال الصوتية و جراحات التجميل و جراحات االذن المتقدمة و زراعة القوقعة 

في جميع التخصصات  طبيب استشاري 02و جراحات اورام الرقبة بوجود اكثر من 

  . المتقدمة 

 

 

 

 

 

 



 رحال . د . سامي النصار و د. محمد العيسى صالح الفريق الطبي من اليمين : د. 

 

 

 

 :   الفريق الطبي مع المريض

 رحال صالح  .من اليمين د. سامي النصار , د.محمد العيسى , المريض , د  

 



 

 صورة ما قبل العملية  للورم في الجهة اليمنى من الرقبة و الكتف

 

 

 

 

 صورة االشعة المقطعية للورم 

 



 

 

                                صورة تشريحية للورم بعد االسئصال الكامل 

 


