
 ار ياسين منصورـد. عم  

 ة  ــــــــــــــــسريري   حالة  

 

 

 ة  ر  الح   ة  ظوي  الش   ة  الجلدي  -ة  العظمي   ريحة  الش  

 اعد  الس  في  جلدي   عظمي   ياع  ض   في ترميم  
Osteocutaneous Free Fibula Flap for Forearm Reconstruction 

ابط.ريحة  الش ظولمزيد  من المعلومات  عن الش    ي ة  تشريحاً وقطافاً وكذلك زرعاً، انقر على هذا الر 

للجسم  والوظيفة   ل  كالش   هتمٍّ بصيانة  م   لكل   تعاظمة  الم   الواسع، الحاجات  طيفها  ، بألوان  ة  ر  الح   ة  ظوي  الش   ريحة  تالقي الش  

في  ، جميعاً تندرج  البشري   سيج  من الن   مختلفة   من عناصر   بة  رك  م   ياعات  ض   أم ة  صرف ة  عظمي   ياعات  ض   .*البشري  

 ب.صاللم   واألسرع   وايا في تقديم األفضل  الن   صت  ل  في حال خ   ها. هي في خدمة الجميع  ها وموجبات  قائمة واجبات  

 

 :ة  سريري   حالة  

 

 

 
 (1كل )الش  

 األيسر اعد  للس   قبل العمل الجراحي   بسيطة ة  شعاعي   صورة  

 في ساعده األيسر.  الطاقة   عالي بمقذوف ناريٍّ عاماً. أصيب  47وه، محب سميه كما ي   الحي   هيد  هو الش  

 هما. ومحيط   اعد  الس   في عظمي   ر  وتجذ   االنتان   ن  بين لحظة إصابته ولحظة استشفائه. خالله، تمك   من  طال الز  

 اهن.وصلت به أخيراً إلى الوضع الر   ة  وشاق   طويلة   رحلة  

 .على الحل   ة  قليدي  الت   ة  الطعوم العظمي   من قدرة   أكبر   ة  العظمي   ياعات  الض  اعد األيسر. في الس   ةً زندي   ةً كعبري   ةً عظمي   ةً نجد أذي  اً شعاعي  

 فوق عظم الكعبرة. الجلدي   ياع  الض   وجود   ل  بالمثل، نتخي  

 محورهما. الً فيوتبد  اعد، الس   تقاصراً في عظمي  واً، اً هام  اني اختناقاً جلدي  الث   بالمقصد   ب االندمال  تسب  

 

 

 

 

 (2كل )الش  

https://drive.google.com/open?id=1lxzx03LsvYWehWUxTqVCbGE2clZ0rRMe


  جراحي ة  معاينة  

 ة  ي  ها الوعائمع سويقت ة  الجلدي  -ة  العظمي   ة  ظوي  الش   ريحة  الش   

 .سفاقيٍّ  رابط  بوساطة  العظمي   ن  كو  بالم  ريحة للش   الجلدي   ن  كو  الم  يرتبط 

ابط   فاقي  ال الر   اق.للس   والمسكن الخلفي   بين عضالت المسكن الوحشي   من الحاجز   هو جزء   هذا س 

ريان من الش   مباشرةً  الجلدي   رياني  الش   . ينشأ الفرع  الجلدي   ن  كو  للم   ي  غذ  الم   رياني  الش   وريقتين تحتضنا الفرع  من  فاقي  الس   ابط  الر   ف  يتأل  اً، تشريحي  

 . فاقي  الس   ابط  الر   عبر   الجلد   ليصل   من الخلف   ة  ظي  عظم الش   ها حول  بعد   . يلتف  ظوي  الش  

 أدناه. كل  الش   ؛ انظر  سلكيٍّ  تطويق  و ببراغ   العظمي   ن  كو  الم   ت  اعد، ث ب  س  في ال جلدي  ال -العظمي   ياع  لض   احيث   ة  الحر   ريحة  من أجل زرع الش  

 .ة  نهائي   - ة  نهائي   بمفاغرة   ضيف  الم   الكعبري   ريان  إلى الش   ريحة  الش   ريان   شصل  و  

رع  عملل مةً تت   يط  ي ة  الز   المناسب. كل  ابقة بالش  الس   وليفة  ت  لالتغطية  في المكان   الجلدي   ن  كو  الم   ، خ 

 

 

 

 (3كل )لش  ا

 األيسر  اعد  بعد الجراحة للس   بسيطة   ة  صورة شعاعي  

 عظم الكعبرة. للفجوة بين طرفي   مالئةً  ة  العظمي   ريحة  اً، تبدو الش  شعاعي  

 ،المجاور ند  تقاصراً في عظم الز  و، الجديد الكعبرة في عظم   درجةً  25 الـ ياً تجاوز  تزو   اقدة  الن   تجد العين  س ما سريعاً 

 .Synostosis اعد  الس   عظمي   والتحاماً بينكما 

 .اً كعبري   مقبولة   ة  وديناميكي   ة  شعاعي   الوصول إلى معايير   دون   ند  واقع  عظم الز   اً، حال  عملي  

 .لليد الوحيد   افد  الر   ندي  الز   ريان  حرصاً على الش   ند  على عظم الز   داخل  الت   ل  األو   من  في الز  لم نشأ 

 ة  جراحي   ة  مقارب كل  في  أكبر   ةً عصبي   ةً وعائي   يعني خطورةً  الي لهااالنتان الت   ة  وشد   ة  اض  الر   ة  القو   طاقة   احية بسبب  للن   ة  شريحي  الت   لمعالم  ا غياب  ف

 لكامل المحيط. شاملة   من وذمة   ضرراً بكثير   أقل   اعد  محيط الس   في نصف   للجراحة   تاليةً  وذمةً  ال ننسى أبداً أن   .ة  إضافي  

 اني.الث   ن  مي الكعبرة للز  وتزو   ند  الز   عظم   مناسب تاركين مشاكل   بطول   اة  موع   ة  عظمي   شريحة  ل ة  وي  األول أعطيت  ، ف  في هكذا ظر

 

 .وهذا صحيح   ؟انيالث   من  الز   سيبقى قائماً إلى ة  ندي  الز   ة  العصبي   ة  الوعائي   ة  األذي   وقوع   خطر   ن  إ ،قائل  قد يقول 

 لنجاح الهدف المرجو   ه ضمانة  ذات   ، وهذا بحد  اً مع الجوارحميمي   ة  جلدي  ال ة  العظمي   ريحة  باندماج الش   فيه زمن  يسمحكون  قد انقضى سي ،حينهفي  لكن

 ،في حينه طارئ   مع كل   عامل  الت   أيضاً  سيسهل  بل حسب، فليس هذا . لاألو   من  من الز  

س  اني الث   من  كون الز    بكل عناصرها. ة  ندي  الز   احية  يته للن  بكل  سيكر 

 

 

 

 

 (4ل )كالش  

 بعد الجراحة 40اليوم  -ي  بعد العمل الجراح مشاهدة  

 .رياني  الش   م  مع جوارها. نالت نصيباً كافياً من الد   ة  الجلدي   ريحة  الش   ت  فه. تكي  استدارت   اعد  الس   محيط   ادتعاس

 .شبيك مع محيطها الوريدي  في الت   ة  الجلدي   ريحة  الش   قبل أن تنجح   داخلها لزمن   الوريدي   م  بالمقابل، احتقن الد  



 أكيد.بالت   حي ةً  هالكن فبدت سمراء   ،ة  الحر   ريحة  للش   الجلدي   ن  كو  على الم   ظالالً قاتمةً  البقاء ترك   صراع  

 . ها العظمي  ن  كو  عني حياة  أكيدةً لم  ت ة  ر  الح   ريحة  للش   الجلدي   ن  كو  الم   حياة  

 

 : ة  هام   الحظة  م

،ف ،ة  الجلدي   ريحة  الش   موت    .ة  شريحي  الت   ه  ت  ل  ولذلك ع   ةالعظمي   ريحة  الش   موت   رورة  ال يعني بالض   ي حال  وقع 

 قوي  الن   ريان  ى من الش  تتأت   ة  قوي  الن   روية  . الت  ة  قوي  ون ة  سمحاقي   مضاعفة تروية   ذات   ة  ر  الح   ة  ظوي  الش   ة  العظمي   ريحة  الش  ف

 نقي   دها داخل  ها تقريباً. بععند متصف   ة  ظي  الش   نقي   قوي  الن   رياني  الش   الفرع   . يدخل  ظوي  الش   ريان  للش   ئيس  الر   الفرع  

 فهي فروع   ة  محاقي  الس   ا الفروع  . أم  طويل   نازل   وآخر   قصير   صاعد   سريعاً إلى فرع   وي  قالن   ريان  العظم، ينقسم الش  

 ؛ ومن هنا جاءت  العظم سمحاق  في   اخيراً لتنتهي   عديدة   في مستويات   مباشرةً  ظوي  الش   ريان  من الش   ع  تفر  ت عديدة  

 .سمية  الت  

 من الخلف. ة  ظي  عظم الش   حول   وتلتف   .ظوي  الش   ريان  من الش   مباشرةً  ة  الجلدي   ريحة  الش   تأتي تروية   ،بالمقابل

 أصغر   ة  ر  الح   ريحة  للش   جلدي  ال ن  كو  ي للم  غذ  الم   رياني  الش   الفرع   .العظم   ة  ظي  عن تروية الش   ة  مستقل   هي بذلك تروية  ف

 ،جمتعر  و طويل   ذو مسار  هو اً. نسبي   الصغيرة   الجلدي   القطاع   يكون وحيداً نظراً لمساحة   يكاد  . قوي  ن الفرع الن  م بكثير  

 لضمان   تفصيالً حين مرحلة  القطاف   أكثر   جميعاً تعني حيثيات  بين العضالت.  الوحشي   وريقتي الحاجز   يستبطن  

  .ة  الجلدي   ريحة  حياة الش  

....................................................................................................................................................................................... 

ة، الحر   ة  ظوي  الش   ريحة  في استخدام الش   ة  ريري  المزيد من الحاالت الس   ( يمكنكم قراءة   *)

 )من أرشيفي الخاص(: ة  يالوابط الت  على الر   ة  العظمي   ياعات  عويض الض  الها المختلفة، في تبأشك
 

 ترميم الفك العلوي. -1              

 ترميم الفك السفلي. -2                   

 ترميم عظم الزند. -3                   

 (.1ترميم عظم الكعبرة ) -4                   

 (.2)ظم الكعبرة ترميم ع -5                   

                    (.1ترميم عظم الظنبوب المختلط بذات عظم ونقي معّند على العالج ) -6                   

 (.2ترميم عظم الظنبوب ) -7                   

 

 

 وفي سياقات  أخرى، أنصح  بقراءة  المقاالت  الت الية :

ي ة ؟لجراحي  الفوري  في هل يفيد  الت داخل  ا - وكي  وذيل  الفرس الرض   أذي ات  النخاع  الش 
، بين مفهوم قاصر وجديد حاضر -  النقل العصبي 

View The Neural Conduction.. Personal View vs. International 

 
غط  العاملة   Action Pressure Wavesفي النقل العصبي، موجات  الض 

 
 Action Potentialsلعمل ، كمونات  افي النقل العصبي

 
 وظيفة  كمونات  العمل والتي ارات  الكهربائي ة  العاملة

 
  Action Electrical Currents في النقل العصبي، التي ارات  الكهربائية العاملة

 
 األطوار  الث الثة  للنقل العصبي  

 
 ل المخلوقالمستقبالت الحسي ة، عبقري ة الخلق وجما

 
 napsesThe Neural Conduction in the Syلنقل في المشابك العصبي ة ا

 The Node of Ranvier, The Equalizerعقدة رانفييه، ضابطة اإليقاع  -

 
 The Functions of Node of Ranvierة  رانفيه وظائف  عقد

https://drive.google.com/file/d/1It_SiWUCExpPrhOjgMgOQwmyNRjmB7su/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gB58OYhKNxYOjmFihc9TC3w2FOxt_kmu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e4OIeGBj3pMthZC6OBr1LowRSoOtONE6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UnYwlYfDCcdhG4nuqjNJrDJF7iSk48OH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wm2lEKiYvD4uhuOV3BTkomjXjeT8RKHD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UcXae4dMvZ8BJpWdz-3CD4d4SVO_XIOz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hCn7ph1jki1_CdLWqH2BrPMiM_xQRPhR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1KbLCLChUURnm9rqd0luM3JEhuwwNCOly
https://drive.google.com/open?id=1VgBIzuENBBYXnteVsLOJv6eXY35aJg9p
https://drive.google.com/open?id=1VgBIzuENBBYXnteVsLOJv6eXY35aJg9p
https://drive.google.com/open?id=1VgBIzuENBBYXnteVsLOJv6eXY35aJg9p
https://drive.google.com/open?id=1VgBIzuENBBYXnteVsLOJv6eXY35aJg9p
https://drive.google.com/open?id=1hvLOcQ0tpORWooE2wnAJNHgEHIVzZCdk
https://drive.google.com/open?id=1hvLOcQ0tpORWooE2wnAJNHgEHIVzZCdk
https://drive.google.com/open?id=1hvLOcQ0tpORWooE2wnAJNHgEHIVzZCdk
https://drive.google.com/open?id=1l0sslHFU_ZN8B8nO5VOADadoPxNoFfR9
https://drive.google.com/open?id=1l0sslHFU_ZN8B8nO5VOADadoPxNoFfR9
https://drive.google.com/open?id=1A2iMcCoAQR_mdRwRODroVc-F98i90zHH
https://drive.google.com/open?id=1v4daXfE7wBrBfzRV3cwRrxVi01oCqd6j
https://drive.google.com/open?id=1v4daXfE7wBrBfzRV3cwRrxVi01oCqd6j
https://drive.google.com/open?id=1v4daXfE7wBrBfzRV3cwRrxVi01oCqd6j
https://drive.google.com/open?id=1X-QeQGepXnQXqyQifsGV0PqdihVeefVh
https://drive.google.com/file/d/1BlQEcFpUsf7AszpHwwimo17UnYHAazB6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BlQEcFpUsf7AszpHwwimo17UnYHAazB6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BlQEcFpUsf7AszpHwwimo17UnYHAazB6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YPj6KzgWMcU1CVcxzB4iIWdywE3tDRS8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YPj6KzgWMcU1CVcxzB4iIWdywE3tDRS8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YPj6KzgWMcU1CVcxzB4iIWdywE3tDRS8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15r_4YLwrJ6TYHDvElQbxGUWjp56txrIi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15r_4YLwrJ6TYHDvElQbxGUWjp56txrIi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15r_4YLwrJ6TYHDvElQbxGUWjp56txrIi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1uo60AbeRFE2-ZxwDAiB0yDk2qtaY_AME
https://drive.google.com/open?id=1uo60AbeRFE2-ZxwDAiB0yDk2qtaY_AME
https://youtu.be/ghq76H6mIYU
https://youtu.be/BFpclGTGKqo
https://youtu.be/7ncqfU_Zt3I
https://youtu.be/x9W3ki0LsFc
https://youtu.be/bLHVP9oZci0
https://youtu.be/IzDQMDAMdfM
https://youtu.be/W1ydi4ykYys
https://youtu.be/G1jlNrtktFg


 
 وظائف  عقدة  رانفيه، الوظيفة  األولى في ضبط  معايير الموجة  العاملة  

 
ا  ضبط  مسار الموجة  العاملة  نية في وظائف  عقدة  رانفيه، الوظيفة  الث 

 
الثة  في توليد  كمونات  العمل  وظائف  عقدة  رانفيه، الوظيفة  الث 

 The Pain is Firstاألعصاب، األلم أواًل في فقه  -
 The Philosophy of Formرورة في فقه األعصاب، الشكل.. الض -
 تخطيط األعصاب الكهربائي، بين الحقيقي والموهوم -

 
 The Spinal Shock (Innovated Conception)الصدمة النخاعي ة )مفهوم جديد( 

، األعراض والعالمات السريري ة، بحث  في آليات الحدوث  -  ,The Spinal Injuryأذي ات النخاع الشوكي 

The Symptomatology 

 
مع   Clonusالر 

 
 Hyperactive Hyperreflexiaاشتداد  المنعكس الشوكي 

 
 Extended Reflex Sectorات ساع  باحة  المنعكس الشوكي االشتدادي 

 
 Bilateral Responsesلمنعكس الشوكي االشتدادي االستجابة ثنائية الجانب ل

 
 Multiple Responsesاالستجابة  الحركي ة  العديدة للمنعكس الشوكي 

س الفالي - ي ةالتنك   ري، يهاجم المحاور العصبي ة الحركي ة للعصب المحيطي.. ويعف  عن محاوره الحس 
Wallerian Degeneration, Attacks the Motor Axons of Injured Nerve and Conserves 

ensory Axonsits S 

 
س  الفاليري، رؤية  جديدة    wWallerian Degeneration (Innovated Vie( الت نك 

 
، رؤية  جديدة   د  العصبي   Neural Regeneration (Innovated View(الت جد 

 
 Spinal Reflexes, Ancient Conceptionsالمنعكسات  الشوكي ة ، المفاهيم  القديمة 

 
وكي ة ، تحديث  المفاهيم   Spinal Reflexes, Innovated Conceptionالمنعكسات  الش 

 
جل، رائعة  اإليحاء الفلسفي  والمجاز  العلمي   لقت  المرأة  من ضلع الر   خ 

 
ر  جن جالمرأة  تقر   !ل يد عيس  وليدها، والر 

نيعة  مخلوق   - طي ة  خالق  وص  .. ع  وح  والن فس   الر 

  أكبر  من خلق  الن اس.. في المرامي والد الالتخلق  الس ماوات  واألرض   -

 
لع     آدم ، وجهان لصورة  اإلنسان. ت ف احة آدم وض 

.. هذه - اء   حــــــــــو 

 سفينة  نوح، طوق نجاة ال معراج  خالص -
  عامهربائي، بين الت جريد  والت نفيذ رحلة ألف  المصباح الك -

م ابراهيم  الخليل -   هكذا تكل 
ة  فقه  الح - ة  الفكر  وفكر  القو   ضارات ، بين قو 

قة   - ة  االختالف بين م طل  ل  ة  وع  د    وأرملة  ذات  عفافالع 
وجات  وملك  اليمين.. المنسوخ  اآلجل   - د  الز   تعد 

 
، وفرضي ة  الن جم  الس اقط    الث قب  األسود 

 
سيم  بار، مفتاح  أحجي ة  الخلق    ج 

 
! ر  ، األم  ت قر   صبيٌّ أم بنت 

 
 القدم  الهابطة، حالة  سريري ة  

 
اء  من ضلع  آدم ، حقيقة  أم أسطورة ؟  خلق  حو 

 
فيرة  العضدي ة  الوالدي    rical Brachial Plexus PalsyObstetشلل  الض 

 
ي ة  لألعصاب  المحيطي ة   ض   ( الت شريح  الوصفي  والوظيفي  1) األذي ات  الر 

 
ي ة  لألعصاب  المحيطي ة   ض   ( تقييم  األذي ة  العصبي ة  2) األذي ات  الر 

https://youtu.be/hZ_bzG8kiFE
https://youtu.be/OqH6r2qhmxY
https://youtu.be/IFSf8eo8V9Y
https://drive.google.com/file/d/1JhYfNzcEBw01LyYpnZ4ley4KClGGJWij/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JhYfNzcEBw01LyYpnZ4ley4KClGGJWij/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=14e9lfZ7-rADn431pfIiT0rTeAaXHbo5I
https://drive.google.com/open?id=14e9lfZ7-rADn431pfIiT0rTeAaXHbo5I
https://drive.google.com/file/d/1JQlRyIS7i-z_w3O7cNKHhivXqm_o15BJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1SAUpw8_cNcbxajdioju9oJPTUOugWInw
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