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 راحيَّا  سمِة جِ زرعُ الب  

شيقِة إلى الوجهِ   بنقِل قِطعٍة من  العضلِة الرَّ

Segmental Gracilis Muscle Transfer for Smile 

ابِط   العمليَّةِ، شاهِد الفيديو على الرَّ  التَّالي:لُمشاهدةِ تفاصيِل 

 

 

 Surgical Caseحالٌة جراحيٌَّة الـ 

فتاٌة   )هيَ  ولمدَّةِ    (31بعمِر  عانْت  عاماً 18)عاماً.  األيسرِ   (  الوجهي  بالعصبِ  تام ٍ  شلٍل   مْن 

  . Bell's Palsyـ  السَّببِ؛ وهَو ما يُعرُف اصطالحاً بشلِل بل ال  مجهولِ   Palsy NerveFacialـ  ال

 الشَّلُل تامٌّ في نصِف الوجِه األيسر.

بعدَ هذهِ المدَّةِ الطَّويلِة، تضيُق قائمُة الخياراِت في تدبيِر شلِل الوجه. بيدَ أنَّي اخترُت في حالتي هذهِ  

شيقِة الـ اليُسرى لرسِم االبتسامِة مْن جديٍد على وجِه   Gracilis Muscleاللجوَء إلى العضلِة الرَّ

الـ .الفتاة شيقِة  الرَّ العضلِة  مَن  بنقِل قِطعٍة  العمليَُّة    Segmental Gracilis Muscleُتعرُف 

Transfer. شيقِة مَع العصبِ الـ مَن العضلِة الرَّ والحزمِة   Nerveوفيها نقطُف الن ِصَف األماميَّ 

 (.1انظِر الشَّكل )؛ Pedicle Vascularالـ    ِة الُمغذيَِّة للعضلةِ الوعائيَّ

 

 
 
 (1الشَّكل )

  القطعيَُّة من  العضلةِ الرَّشيقةِالشَّريحُة العضليَّةُ 
Gracilis Muscle Free Flap Segmental 

 
 العضلةِ.للتَّقليِل مَن حجِم الشَّريحةِ، ال نقطُف كامَل محيِط  

 ِ ِ وأحيانًا بثُلِث العضلةِ األمامي   ، ويُترُك ما تبقَّى مَن العضلةِ في المكان.بْل نكتفي بنصفِها األمامي 

 نبقَّى مِن العضلةِ الرَّشيقةِ ام

Remained Gracilis Muscle 

ُة  ُة القطعيَّ الشَّريحُة العضليَّ

 للعضلةِ الرَّشيقةِ

Segmental Gracilis 
Muscle Free Flap 

الن ِصَف األماميَّ مَن  نقطُف 

شيقةِ فقط. ونترُك   العضلةِ الرَّ

الن ِصَف الخلفيَّ وما تبقَّى مَن 
   العضلةِ في المكان.

https://youtu.be/72J4c7Gof-g


 التي ُرصدْت ألجلِها الشَّريحُة، هذا مْن جهةٍ.  للغايةِيكفي   فهذا الجزءُ 
خرى. فشريحٌة عضليٌَّة قليلُة الحجِم تندمُج بسهولةٍ أكبَر في  يكوُن أكثَر قبواًل مَن النَّاحيةِ الشَّكليَّةِ والجماليَّةِ، مْن جهةٍ أو 

  الشَّريحة.تِ انتفاَخ ناحيةِ الوجهِ في المنطقةِ حيُث زرعبعدَها  تضاريِس المكاِن، فال تلحُظ العيُن  

 

يَ   بثُلثِها فهذا  وأحياناً  نكتفي بنصِف عرِض العضلِة  العضلِة،  مَن حجِم  الحقيقِة، وتخفيفاً  في  في 

طولُ  وأمَّا  ويفيض.  ُمحد ِدان.  القطعِة    بالغرِض  لُفلهُ  هَو  األوَّ الـ  ُملتقى  ،   Oralالشَّفتيِن 

Commissure (Modiolus)  .غايٍة ِ الخياراِت الجراحيَِّة النَّوعيَِّة لهكذا  .  وهَو حدٌّ ثابٌت في كل 

ما أمامَ   منطقةٍ في في الُمحيِط. هَو في جواِر األذن،    لتثبيِت الشَّريحةِ   الُمختارُ  الموقعُ   ، هوَ والثَّاني

ُمباشرًة، إلى األسفِل منهُ، هوَ .  Pinna  الـصيواِن األُذِن   يتغيَُّر بتغيُِّر الغايِة   إلى األعلى قلياًل، أمامهُ 

  Temporalالـ  الصَّدغيَّةَ   اللفافةَ   في حالتنا هذهِ، اخترناو المرصودةِ ونوعِ البَّسمِة الُمراِد صياغُتها.

Fascia  لتثبيِت الشَّريحِة العضليَِّة في الُمحيطصيواِن األذن  أعلى. 

ونقطِة   الشَّفتيِن  ُملتقى  بيَن  ما  المسافَة  فكانتْ قِسنا  األُذِن  أعلى  الصَّدغيَِّة  فافِة  اللُّ ثبيِت على   التَّ

إليها  (11) أضفنا  المكان.  (2)  سم.  ثبيِت في  والتَّ الخياطِة  لزومَ  قطفُ   سم  هَو  الهدُف   فأصبَح 

قِة،    (13) شيقِة. وتوخياً للد ِ القطاِف وحيَن  سم مَن الن ِصِف األمامي ِ للعضلِة.    (13)سم مَن العضلِة الرَّ

نحرُص على أْن يكوَن مدخُل الحزمِة الوعائيَِّة إلى العضلِة هَو النَّاصُف للقطعِة العضليَِّة المنوي 

 قطاُفها.

  ApproachSurgicalالجراحيُّ الـ    المدخُل

ِ   الشَّق ِ   ويكوُن عبرَ   الجراحيُّ عموديَّاً الشَّقُّ  يمتدُّ    .Incision Preauricularأمامَ األُذِن الـ    الجراحي 

يواِن    األماميَّةِ   الحافَّةِ   تضاريسَ   يرسمُ و.  Sideburnمن أعلى صيواِن األُذِن خلَف السَّالِف الـ  للص ِ

مسارًا أفقيَّاً مَن الخلِف    يأخذَ ل  ،Ear lobeحوَل شحمِة األُذِن الـ للخلِف يدوُر    بعدَها،.  Pinnaالـ 

. وينتهي عندَ حدوِد الشَّرياِن الوجهي Mandibleلحافَِّة السُّفليَِّة للفك ِ السُّفلي ِ الـ  لإلى األماِم موازياً 

 (.2انظِر الشَّكل )؛ Facial Arteryالـ  

 

 
 

 (2الشَّكل )
 أمام  األُذن الشَّقُّ الجراحيُّ 

Preauricular Surgical Incision 

 
 .  Sideburnخلَف السَّالِف الـ    Pinnaالـ يمتدُّ شاقوليًَّا من أعلى صيواِن األُذِن  

يواِن الـ  ةِ األماميَّةِ للص ِ  .  Pinnaيرسمُ تضاريَس الحافَّ
 ،Ear lobeعدَها، يدوُر للخلِف حوَل شحمةِ األُذِن الـ  ب

 Sideburn السَّالفُ 

  Facial Artery الوجهي   الشَّريانُ 

  Ear Lobe شحمُة األُذن

Tragus 

 Surgical Incisionالشَّق  الجراحي  

 Pinnaصيواُن األُذِن 



ِ الـ سهميًَّا  أفقيًَّا ليأخَذ مسارًا  ةِ السُّفليَّةِ للفك ِ السُّفلي   .Mandibleمَن الخلِف إلى األماِم موازيًا للحافَّ
 .Facial Arteryوينتهي عندَ حدوِد الشَّرياِن الوجهي الـ 

 
 من  األرشيِف الخاص ِ 

 

 

 Preliminary Stepsالمراحلُ التَّمهيديَُّة الـ  

الفمِ وصواًل     Skin FlapFacialالـ    الوجهيَّةِ   الجلديَّةِ رفعِ الشَّريحِة  ب  البدايُة تكونُ   إلى زاويِة 

اًل على الوريِد الوجهي الـ  وفي الطَّريقِ،    .Oral Commissure (Modiolus)الـ    Facialنقُع أوَّ

Vein  وثانياً على الشَّرياِن الوجهي ِ الـ ،Facial Artery.  ِوهما عنصراِن أساسيَّاِن مْن أجِل زرع

تحضيرًا   كاٍف  وبطوٍل  العنصريِن  هذيِن  تحريِر  في  خاصًَّة  عنايًة  نبذُل  العضليَّة.  الشَّريحِة 

 الستخداِمهما الحقاً.

يأخُذ الوريدُ الوجهيُّ مسارًا ُمختلفاً عن مسار الشَّرياِن الوجهي ِ. فهَو يسيُر لألعلى بصورةٍ عموديٍَّة 

يغيُب الوريدُ الوجهيُّ في   .Masseter Muscleتقريباً ُمسايرًا للحافِة األماميَِّة للعضلِة الماضغِة الـ  

 (.t PadichaB)وسادُة بيشا الـ    ccal Fat PadBuالـ   منتصِف الخد ِ في الوسادةِ الشَّحميَِّة للخد ِ 

بات ِجاهِ زاويِة الفِم الموافقِة لهُ نحَو األماِم واألعلى  يسيُر الشَّرياُن الوجهيُّ بصورةٍ مائلٍة   بالمقابِل،

بُع مساِر الشَّرياِن الوجهي ِ فهَو  في بعِض الحاالِت لمَّا تغيُب عضالُت الوجِه والديَّاً،جهًة.  يمكُن تتَّ

يقودُنا إلى زاويِة الفِم حيُث القصدُ والُمبتغى. فهناَك، ينقسمُ الشَّرياُن الوجهيُّ إلى فرعيِه االنتهائيَّينِ؛  

  .Inferior Lipوفرعٍ إلى الشَّفِة السُّفليَِّة الـ    Superior Lipالـ    العلويَّةِ فرعٍ إلى الشَّفِة 

 ما أمكَن منَ مَن المفيِد في هذهِ المرحلِة الوعائيَِّة بامتياٍز، وعندَ تحريِر الوريِد الوجهي ِ، استئصاُل  

الشَّحميَِّة الوجهيَّةِ  (. فالشَّريحُة العضليَُّة ستمأًل Bichat Pad) Buccal Fat Padالـ    الوسادةِ 

ماً   وانتفاخاً في الخد ِ بسببِ كتلتِها الكبيرةِ نسبيَّاً. لذلَك، وتخفيفاً  المكاَن قريباً، وهيَ كثيرًا ما ُتحدُث تورَّ

إلى اختزاِل عرِض   الحجميَِّة لعناصِر نصِف الوجِه حيُث العمِل الجراحي ِ، نعمدُ  يادةِ  مْن هذهِ الز ِ

اًل. وثانياً، استئصاُل ما يمكُن مْن وساالشَّريحِة العضليَِّة إلى الن ِصِف وأكثرَ  بيشا.، هذا أوَّ  دةِ 

و ثمَّ،  الفِم،  ومْن  إلى زاويِة  اآلمِن  الوصوِل  كبيرٍ   اذ  لالمتصاِص   قابالً   خيطاً   نغرسُ بعدَ   قطٍر 

اويِة. ونضُع  0)أو   (1)  قياسَ  عندَ الزَّ  أِو اثنيِن على الشَّفِة اً على الشَّفِة السُّفليَِّة، وواحد آخرَ ( تماماً 

ال نعقدُ الخيوَط األربعَة، بْل ُنبقيها في االنتظار. فهيَ مرصودٌة لتثبيِت الشَّريحِة العضليَِّة   العلويَِّة.

مَن العمليَّة.  قريبًة مَن الفِم،  األربعُ  الغرساتُ نحرُص على أْن تكوَن   الحقاً وفي المرحلِة األخيرةِ 

ِ لمدَّةِ  والتي تتربُُّص بها د ِ وبعمٍق مناسبٍ كيما تصمدُ أمامَ قوى الشَّ  زمُ   ؛ثالثِة أسابيع مُن الالَّ وهَو الزَّ

مْن   نتأكَّدُ  ودائماً،  المكان.  عناصِر  مع  الشَّريحِة العضليَِّة  الخيوَط األربعةَ اللتحاِم   قتحْم تلْم    أنَّ 

 جوَف الفم. 

ةِ الغرِز ومتانِة  وفَق محوِر شد ٍ   ةَ األربَع   الخيوطَ مع تشريحِ المنطقِة، نسحُب    التَّشبيكِ وبعدَ ضماِن قوَّ

فافِة الصَّدغيَِّة أعلى صيواِن   وبات ِجاهِ الل  يمتدُّ مَن زاويِة الفم ِ حيُث ُمستقرُّ الشَّريحِة العضليَِّة القادمِة 

ويِة نحَو األعلى اسحُب الزَّ فعلى زاويِة الفِم.    انعكاَس ذلكَ نراقُب    وفي األثناِء،  ها.  األُذِن حيُث ُمنطلقُ 

الـ   الشَّفتيِن داخليَّاً  انقالبِ  دوَن  الـأ  Lips Inversionوالخلِف،  خارجاً  انقالبِهما   Lips  ِم 

Eversion  ِالخارجِ يُشيُر انقالُب الشَّفتيِن نحَو    حيثُ   .من هكذا عمليَّة  الُمنتظرِ ، هَو الضَّماُن لجودة 

 الجلِد، بينما يُشيُر انقالبِ الشَّفتيِن نحَو الدَّاخِل إلى بعِدها عنه. سطحِ إلى قربِ الغرِز منْ 



 Flap Harvesting Free Muscularقطُف الشَّريحِة العضليَِّة الـ 

فدعِة الـ   جهةً   الموافقُ   السُّفليُّ   الطَّرفُ   يُوضعُ  ، وهيَ ثني ُمعتدٌل Frog Legفي وضعيَِّة رجِل الض ِ

كبِة الـ    Hip Jointلمفصلي الورِك الـ   Moderate Flexionالـ   مع تبعيِد    Knee Jointوالرُّ

 .Abduction and External Rotationالفخِذ ودورانِه للخارجِ الـ 

شيقةَ ونقطُف الشَّريحَة العضليََّة   نجدُ العضلَة   .Gracilis Muscleالـ    نختاُر للغايِة العضلَة الرَّ

الـ   العاني ِ  بيَن االرتفاِق  شيقَة عندَ الخط ِ الواصِل ما  َولقمِة عظِم الفخِذ  Pubic Symphysisالرَّ

الـ   في  Medial Femoral Condyleاألنسيَِّة  بةِ . وتسهياًل  الُمقر ِ الحدبِة   البحِث، نبحُث عِن 

بِة الطَّويلِة الـ    Adductor Tubercleالـ    Adductor Longusوامتداِدها الُمباشِر العضلِة الُمقر ِ

Muscle.  .ًبِة الطَّويلِة بعرِض إصبعيِن تقريبا شيقُة تحَت حافَِّة الُمقر ِ  تقُع العضلُة الرَّ

بأليافِها ذاِت  شيقِة الُمتمي ِزةِ  ِ الجلِد والنَّسجِ تحَت الجلِد، نقُع سريعاً على العضلِة الرَّ المساِر بعدَ شق 

دُ العضلَة مْن لفافتِها الخارجيَِّة، ونبقي عليها في الوجِه الدَّاخلي ِ  الطُّوالني ِ الموازي لمحوِر الفخذ. ُنجر ِ

 عصبيَُّة للعضلة.  ال  -حيُث تلُج الحزمُة الوعائيَّةُ 

نجدُ السَّويقَة الوعائيََّة للعضلِة على  ما  غالباً الوعائيَِّة للعضلة.    -نبحُث بعدَ ذلَك عِن الحزمِة العصبيَّةِ 

نيِة الفخذيَّ (10)بعِد   ( سم 2( إلى )1ِة. ويقُع العصُب أعلى الحزمِة الوعائيَِّة بـ )ِة األماميَّسم أسفَل الثَّ

بِة    -بدايًة، تتوسَّدُ الحزمُة الوعائيَّةُ   تقريباً. بتيِن؛ العضلِة الُمقر ِ العصبيَِّة المسافَة ما بيَن العضلتيِن الُمقر ِ

بِة العظمى الـ    Adductor Longus Muscleالطَّويلِة الـ    Adductor Magnusوالعضلِة الُمقر ِ

Muscle ِةِ للعضلة بِة الطَّويلة.     . ومْن ثمَّ تنبثُق من تحِت الحافَِّة الحرَّ وبعدَ مسيٍر قصيٍر تخترُق  الُمقر ِ

   العضلَة في منتصِف وجِهها الدَّاخلي ِ.

ُف السُّويقُة الوعائيَُّة من شرياٍن ووريدين ُمرافقين. يبلُغ طوُل السَّويق سم، وقطُر عناصِرها  (  6ِة )تتألَّ

يأتي مَن الفرعِ ف( مم. يختلُف قطُر األوعيِة باختالِف كتلِة العضلِة نفِسها. وأمَّا عصُب العضلِة 2)

مسارًا مائاًل ومنفصاًل عِن عصُب العضلِة يأخُذ  .Obturator Nerveاألمامي ِ للعصبِ السَّاد ِ الـ 

 (.3)انظِر الشَّكل  ؛ الحزمِة الوعائيَِّة للعضلةِ 

 

 
 
 (3الشَّكل )

 شَّريحةِ العضليَّةِللصبيَُّة  عال  -الوعائيَّةُ السُّويقُة 
Nervous Pedicle of Muscular Flap -Vascular 

 
ُف السُّويقُة الوعائيَُّة من شرياٍن ووريدين ُمرافقين.  ( مم.2( سم، وقطُر عناصِرها )6يبلُغ طوُل السَّويقةِ )  تتألَّ

 نفِسها.يختلُف قطُر األوعيةِ باختالِف كتلةِ العضلةِ  

ُة   Vascular Pedicleالس ويقُة الوعائيَّ

ُة  الشَّريحُة العضليَّ

Muscular Flap 

 The Nerveعصُب الشَّريحةِ 

للشَّريحةِ  البعيدةُ الن ِهايةُ 

Distal End 

بُة الطَّويلةِ   Adductor Longus Muscleالعضلُة المُقر ِ



ِ للعصبِ السَّاد ِ الـ   .Anterior Branch of Obturator Nerveوأمَّا عصُب العضلةِ فيأتي مَن الفرعِ األمامي 
 .يأخُذ عصُب العضلةِ مسارًا مائاًل ومنفصاًل عِن الحزمةِ الوعائيَّةِ للعضلةِ

نيةِ الفخذيَّ( سم أسفَل  10غالبًا ما نجدُ السَّويقَة الوعائيََّة للعضلةِ على بعِد )  ةِ األماميَّةِ.الثَّ
 ( سم تقريبًا.2( إلى )1ويقُع العصُب أعلى الحزمةِ الوعائيَّةِ بـ )

ويلةِ الـ    -بدايًة، تتوسَّدُ الحزمُة الوعائيَّةُ  بةِ الطَّ بتيِن؛ العضلةِ الُمقر ِ  Adductorالعصبيَّةِ المسافَة ما بيَن العضلتيِن الُمقر ِ
Longus Muscle    بةِ العظمى الـ  .Adductor Magnus Muscleوالعضلةِ الُمقر ِ

ةِ للعضلةِ ةِ الحرَّ ويلة.  ومْن ثمَّ تنبثُق من تحِت الحافَّ بةِ الطَّ  الُمقر ِ
 .ِ  وبعدَ مسيٍر قصيٍر تخترُق العضلَة في منتصِف وجِهها الدَّاخلي 

 
 من  األرشيِف الخاص ِ 

 

 

 العصبيَِّة، نحد ِدُ حاجتَنا مْن طوِل العضلةِ  -بعدَ الكشِف الكامِل واألكيِد للعضلِة ولسويقتِها الوعائيَّةِ 

لطوِل    نحرُص أْن يكوَن مدخُل السُّويقِة الوعائيَِّة هَو النَّاصفُ ،  الشَّريحةِ طوَل  فيما خصَّ  .  وعرِضها

أخذنا )و.  الشَّريحِة العضليَّة أسفَلها.  6⸒5في حالتِنا هذهِ،  أعلى السُّويقِة ومثَلها  وفيما خصَّ  ( سم 

الشَّريحِة،   العضلةِ عرَض  ُمحيِط  مْن  بالن ِصِف األمامي ِ  عادًة  الحركِة   .نكتفي  لتأميِن  يكفي  فهَو 

 مْن جهٍة أخرى.  يحمي مْن زيادةِ الحجِم في الوجِه،والمنشودةِ في الوجِه، مْن جهٍة.  

 ( في الطَّرِف البعيدِ Vicryl 2/0مْن خيٍط قابٍل لالمتصاِص )قبَل فطاِم الشَّريحِة، نضُع خمَس غرٍز  

والهدُف هَو تمكيُن الخياطِة الن ِهائيَِّة لهذا الطَّرِف في مكانِِه   .Distal Endالـ   للشَّريحِة العضليَّةِ 

والتي سبَق لنا   ةِ األربع   للخيطانِ   حيُث تعمُل هذهِ الغرُز الخمُس كُمرتكزٍ .   الفمِ  حوَل زاويةِ  الجديد

ٍ  وغرسناها في المكان.   -بقطعِ السُّويقِة العضليَِّة  بعدَها، نستطيُع فصَل الشَّريحِة العضليَِّة بشكٍل نهائي 

 العصبيَِّة، ومْن ثمَّ نقَلها إلى الوجِه ليُصاَر إلى زراعتِها.

 

  lantationTranspMuscular Free Flapغرُس الشَّريحِة العضليَِّة الـ 

ِ نبدُأ ب (1  ةِ األربع  الخيوطِ  بوساطةِ  جانَب الفمِ   Distal Endللشَّريحِة الـ البعيدِ  الطَّرفِ  زرع

ثبيَت مَن األسفِل وبات ِجاهِ األعلى. كلُّ    الموصوفِة سابقاً.  ةِ األربع  الخيوطِ مَن   خيطٍ نبدُأ التَّ

تينِ يس لهُرتكزٍ تَّخُذ كمُ يوس  ،متتاليتينِ  نفُذ مَن العضلِة لمرَّ غرزتيِن متجاورتيِن مَن الغرِز    

على الغرزتيِن األولى والثَّانيِة  رتكُز يس  ةِ األربع  الخيوطِ مَن   لُ األوَّ  الخيطُ فمثاًل،  الخمس.

  الخيطِ وهكذا دواليَك حتَّى    .على الغرزتيِن الثَّانيِة والثَّالثة  الثَّانيرتكُز  يمَن الغرِز الخمِس. و

 ِ ابع الغرزتيِن األخيرتينِ يس  ذيوال  واألخيرِ   الرَّ على  والخامسِة    رتكُز  ابعِة  الِغرِز الرَّ مَن 

    الخمس.

التَّرويِة إلى الشَّريحِة العضليَِّة  إلنسعى سريعاً مْن ثمَّ و (2 بعدَ  الَل ساعٍة كحد ٍ أقصىوخعادةِ 

نصُل  .  seVascular Anastomos  . لذلَك، ُنسارعُ إلى المفاغراِت الوعائيَِّة الـالقطاف

الوريِد ، ووريدَ الشَّريحِة إلى   Facial Artery  شرياَن الشَّريحِة إلى الشَّرياِن الوجهي ِ الـ

 ِ عنْ .  Facial Veinالـ    الوجهي  الُمفاغراُت    ونستغني  بربطِه.  الثَّاني  الشَّريحِة  وريِد 

 . esEnd Vascular Anastomos -to-Endنهائيٌَّة الـ  -الوعائيَُّة هيَ نهائيَّة

فهَو   Masseteric Nerveعصبِ الشَّريحِة إلى عصبِ العضلِة الماضغِة الـ  أمَّا خياطةُ و (3

من. نقومُ بهذا اإلجراِء الحيوي ِ على مهٍل منَّا ورويَّة  .أكثُر تسامحاً مَع الزَّ

فافِة الصَّدغيَِّة بغرٍز  Proximal Endنُثبَُّت الطَّرَف القريَب للشَّريحِة الـوأخيرًا،  (4 على اللَّ

قةٍ   (.4انظِر الشَّكل  )؛  (Vicryl 1 or 00) ُمتفر ِ

 



 

 
 
 (4الشَّكل )

في الوجهِ العضليَّةِ الشَّريحةِزرعُ   في مكانِها الن ِهائي ِ 
ImplantationSegmental Gracilis Muscle Flap  

 
 الموصوفةِ سابقًا.  ةِاألربع  الخيوطِ   بوساطةِ جانَب الفمِ   Distal Endللشَّريحةِ الـ  البعيدِ   الطَّرفِ   زرعِ نبدُأ ب (1

ثبيَت مَن األسفِل وبات ِجاهِ األعلى.  نبدُأ التَّ
تيِن متتاليتيِن،   كلُّ خيٍط مَن الخيوِط األربعةِ سينفُذ مَن العضلةِ لمرَّ

 لخمس.وسيتَّخُذ كُمرتكٍز لهُ غرزتيِن متجاورتيِن مَن الغرِز ا
ُل مَن الخيوِط األربعةِ سيرتكُز على الغرزتيِن األولى والثَّانيةِ مَن الغرِز الخمِس.  فمثاًل، الخيُط األوَّ

 ويرتكُز الثَّاني على الغرزتيِن الثَّانيةِ والثَّالثة.
ا ابعِ واألخيِر والذي سيرتكُز على الغرزتيِن األخيرتيِن الرَّ  بعةِ والخامسةِوهكذا دواليَك حتَّى الخيِط الرَّ

 مَن الِغرِز الخمس.
 .مْن زمِن القطاف  خالَل ساعةٍ كحد ٍ أقصىو عادةِ التَّرويةِ إلى الشَّريحةِ العضليَّةِ  إلنسعى سريعًا  مْن ثمَّ  و  (2

 .Vascular Anastomoses لذلَك، نُسارعُ إلى المفاغراِت الوعائيَّةِ الـ
ِ الـنصُل شرياَن الشَّريحةِ إلى    ، Facial Arteryالشَّرياِن الوجهي 

 ِ وريِد الشَّريحةِ الثَّاني بربطهِ.    ونستغني عنْ .  Facial Veinالـ   ووريدَ الشَّريحةِ إلى الوريِد الوجهي 
 .  End Vascular Anastomoses -to-Endنهائيٌَّة الـ  -الُمفاغراُت الوعائيَُّة هَي نهائيَّة

فهَو أكثُر تسامحًا مَع    Masseteric Nerveعصبِ الشَّريحةِ إلى عصبِ العضلةِ الماضغةِ الـ  أمَّا خياطةُ و  (3
من. نقومُ بهذا   .اإلجراِء الحيوي ِ على مهٍل منَّا ورويَّةالزَّ

فافةِ الصَّدغيَّةِ  Proximal Endنُثبَُّت الطَّرَف القريَب للشَّريحةِ الـوأخيرًا،   (4  على اللَّ
قةٍ  .(Vicryl 1 or 00)  بغرٍز ُمتفر ِ

 
 من  األرشيِف الخاص ِ 

ُة  الشَّريحُة العضليَّ

Muscular Flap 

ةِ لشَّريحةِل الن ِهايةِ القريبةِ  تثبيتُ   العضليَّ

ةِ قافةِ الصَّدغيَّ  أعلى األُذنِ  على الل 

The Proximal End of Muscular Flap 

is Sutured to the Temporal Fascia 

 

ةِ تثبيُت الن ِهايةِ البعيدةِ للشَّريحةِ ةِ،  على العضليَّ الشَّفةِ الس فليَّ

ةِ وأخيرًا علىمُلتقى الشَّفتيِن،   .الشَّفةِ العلويَّ

The Distal End of Muscular Flap is Sutured to the 

inferior Lip, the Modiolus, and the superior Lip. 

ُة  المفاغراُت الوعائيَّ

Vascular Anastomoses 



 لزاويِة الفِم نحَو الخارج.  ةً سحبٍ خفيفوفي ختاِم تثبيِت الشَّريحِة العضليَِّة يجُب أْن نلحَظ حركَة  

ُنبالُغ أبدًا في تظهيِر هذهِ الحركةِ  ناظِر ُمستقباًل مَع الجهِة األخرى مَن الفم.  ال  نقومُ   خشيَة فقِد التَّ

ِ الجراحي ِ. نضُع نازحاً ناعماً تحَت الشَّريحِة الجلديَّة  .بإغالِق الشَّق 

 Upperative Follow O-Postبعد  الجراحِة الـ   ُمتابعةُ ال

يُمنُع على المريضِة األطعمُة    .المتواصلِ تسَع ساعاٍت مَن العمِل   وسطيَّاً العمُل الجراحيُّ  ستغرقُ ي

أسابيعَ  ثالثِة  ولمدَّةِ  ِ   الصُّلبُة  الجراحي  العمِل  السَّبعدَ  فحسبُها  المَ ،  واألطعمُة  ِ طهيَّوائُل  جي  دًا ُة 

بصورةٍ تدريجيَّة  شاءُ ت أكَل ما  ةُ ستطيُع المريضتبعدَها،    والمطحونُة. ال نستعمُل مضاداِت  .لكْن 

الغثياِن الـ  ِر تفضياًل.  التَّخثُّ   اإلنتانِ و، usVomitِء الـ  قيا، واإلNauseaنسعى جاهديَن لُمكافحِة 

رع  مَن الُمقلقاِت الُمهد ِداِت لنجاحِ عمليَّةِ  ُعها، فجميInfectionالـ    بخطورةِ   علمُ الجميعُ يُ  ،وأخيراً  .الزَّ

تَِّة التَّاليِة للجراحة.  الضَّغِط على منطقِة العمِل الجراحي ِ خالَل األسابيعِ الس ِ

  Edema  تزوُل الوذمُة الـ  في اليوِم الثَّاني أِم الثَّالِث بعدَ الجراحِة.  Drainالـ    يُنزعُ النَّازحُ  ما  ،غالباً 

الثَّالِث أِم   ابعِ بعدَ في األسبوعِ  خ  الرَّ تستمرُّ وذمٌة  أحياناً.  الجراحة. قدْ  كامٍل  ولعاٍم  فيفٌة حوَل الفِم 

الوزواِل  لتسريعاً  و للدَّوراِن   المريضةَ   نحثُّ   ،هجوذمِة  الخفيفِة في المنزِل تنشيطاً  الحركِة  على 

 ِ بالدَّموي  كما ونوِصها  مْن وسادةٍ تناوِل السَّوائِل بكثرةٍ،  بالنَّوِم على أكثِر  ننسى أْن نوِصها  . وال 

أس. شٍة منْ تش ما دائماً   لتخفيِف االحتقاِن في الرَّ ،  Numbnessالـ    خدرٍ عُر المريضُة بأحسيَس مشوَّ

ِ ،  Tingleالـ   ووخزٍ  ال يُسمُح   .فال تقلق  ..ولفتراٍت طويلٍة بعدَ الجراحة في منطقِة العمِل الجراحي 

نبدُأ جلساِت التَّأهيِل اعتبارًا مَن   وسائِل النَّقِل الجماعي ِ لستَِّة أسابيع. أِو استخدامُ   العملُ   ةِ للمريض

ابعِ.   ُع عودةَ المقويَِّة العضليَِّة للشريحِة العضليَِّة إالَّ بعدَ شهٍر مَن الجراحة.األسبوعِ الرَّ وأمَّا  ال نتوقَّ

  .تقلُُّص العضلِة فيحتاُج مْن ثالثِة إلى تسعِة أشهر

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

 في سياقاٍت أخرى، أنصُح بقراءةِ المقاالِت التَّالية:

 
ِ، الفيزيولوجيا المرضيَُّة لألعراِض والعالماِت السَّريريَّةِ ِك العلوي   أذيَّاُت العصبوِن الُمحر ِ
Upper Motor Neuron Injuries, Pathophysiology of Symptomatology 

 
ِ.. كثيُرها طي ٌِع وقليُلها عصيٌّ على اإلصالحِ   ِ، خبايا الكيِس السُّحائي  يَّةِ للنُّخاعِ الشَّوكي  ض ِ في األذيَّاِت الرَّ

  ِ  tic Injuries of the SpineSurgical Treatments of Traumaالجراحي 

 
مقاربُة العصبِ الوركي ِ جراحيًَّا في النَّاحيةِ اإلليويَّة..  المدخُل عبَر ألياِف العضلةِ اإلليويَّةِ العظمى مقابَل  

ِ  المدخِل التَّ  Approach of Sciatic Nerve vs. The Traditional  Gluteal -ransTقليدي 
Approaches 

 
 النقل العصبي ، بين مفهوم قاصر وجديد حاضر

International ViewThe Neural Conduction.. Personal View vs.  

 
 Action Pressure Wavesفي النقل العصبي، موجاُت الضَّغِط العاملة  

 
 Action Potentialsفي النقل العصبي، كموناُت العمل  

 
 ائيَّةِ العاملةوظيفُة كموناِت العمل والتيَّاراِت الكهرب

 
  Action Electrical Currents في النقل العصبي، التيَّاراُت الكهربائية العاملة

 
 ِ  األطواُر الثَّالثُة للنقل العصبي 

 
 ل المخلوقالمستقبالت الحسي ة، عبقري ة الخلق وجما

 
 The Neural Conduction in the Synapsesلنقل في المشابك العصبي ة  ا

 
 The Node of Ranvier, The Equalizerعقدة رانفييه، ضابطة اإليقاع  
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 The Functions of Node of Ranvierوظائُف عقدةِ رانفيه  

 
 وظائُف عقدةِ رانفيه، الوظيفُة األولى في ضبِط معايير الموجةِ العاملةِ

 
 وظائُف عقدةِ رانفيه، الوظيفُة الثَّانية في ضبِط مسار الموجةِ العاملةِ

 
 وظائُف عقدةِ رانفيه، الوظيفُة الثَّالثُة في توليِد كموناِت العمل

 
 The Pain is Firstفي فقه األعصاب، األلم أواًل 

 
 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(  

 
 ,The Spinal Injuryي ، األعراض والعالمات السريري ة، بحٌث في آليات الحدوث  أذي ات النخاع الشوك

The Symptomatology 

 
مع    Clonusالر 

 
  HyperreflexiaHyperactiveاشتدادُ المنعكس الشوكي  

 
 Extended Reflex Sectorات ِساعُ باحةِ المنعكس الشوكي االشتدادي  

 
 Bilateral Responsesاالستجابة ثنائية الجانب للمنعكس الشوكي االشتدادي  

 
 Multiple Motor Responsesاالستجابُة الحركيَُّة العديدة للمنعكس الشوكي  

 
 التنك س الفاليري، يهاجم المحاور العصبي ة الحركي ة للعصب المحيطي.. ويعف  عن محاوره الحس ي ة

Wallerian Degeneration, Attacks the Motor Axons of Injured Nerve and Conserves 
ensory Axonsits S 

 
نكُُّس الفاليري، رؤيٌة جديدٌة    w)Wallerian Degeneration (Innovated Vieالتَّ

 
 Neural Regeneration (Innovated View(التَّجدُّدُ العصبيُّ، رؤيٌة جديدٌة  

 
 Spinal Reflexes, Ancient Conceptionsالمنعكساُت الشوكيَُّة، المفاهيمُ القديمة  

 
وكيَُّة، تحديُث المفاهيم    Spinal Reflexes, Innovated Conceptionالمنعكساُت الشَّ

 
جل، رائعُة اإليحاء الفلسفي  والمجاِز العلمي    ُخلقِت المرأةُ من ضلع الر 

 
جل يد عيالمرأةُ  ُر جنَس وليدها، والر   !تقر ِ

 
والنَّفُس.. عَطيَُّة خالقٍ وصَنيعُة مخلوقٍ  وُح   الرُّ

 
 خلُق السَّماواِت واألرِض أكبُر من خلقِ النَّاس.. في المرامي والداَلالت

 
 ُتفَّاحة آدم وِضلُع آدمَ، وجهان لصورةِ اإلنسان.  

 
اءُ.. هذه  حــــــــــوَّ

 
 سفينُة نوح، طوق نجاة ال معراَج خالص 

 
نفيذ رحلة ألِف عام  المصباح الكهربائي، بين التَّجريِد والتَّ

 
م ابراهيمُ الخليل    هكذا تكل 

 
ةِ ةِ الفكِر وفكِر القوَّ  فقهُ الحضاراِت، بين قوَّ

 
ُة االختالف بين ُمطلَّ   قةٍ وأرملةٍ ذواتَي عفافالِعدَّةُ وِعلَّ

 
وجاِت وملُك اليمين.. المنسوُخ اآلجلُ   تعدُّدُ الزَّ

 
قُب األسودُ، وفرضيَُّة النَّجِم السَّاقطِ   الثَّ

 
 ُجسيمُ بار، مفتاُح أحجيَّةِ الخلقِ  

 
ُر!  صبيٌّ أم بنٌت، األمُّ ُتقر ِ
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 القدمُ الهابطة، حالٌة سريريَّةٌ 

 
اءَ من ضلعِ آدمَ، حقيقٌة أم أسطورةٌ؟  خلُق حوَّ

 
 rical Brachial Plexus PalsyObstetشلُل الضَّفيرةِ العضديَّةِ الوالديُّ  

 
ضَّيَُّة لألعصابِ المحيطيَّةِ  ( التَّشريُح الوصفيُّ والوظيفيُّ 1)  األذيَّاُت الرَّ

 
ضَّيَُّة لألعصابِ المحيطيَّةِ  ( تقييمُ األذيَّةِ العصبيَّة2ِ)  األذيَّاُت الرَّ

 
ضَّيَُّة لألعصابِ المحيطيَّةِاألذيَّاُت    ( التَّدبيُر واإلصالُح الجراحيُّ 3)  الرَّ

 
ضَّيَُّة لألعصابِ المحيطيَّةِ  ( تصنيُف األذيَّةِ العصبيَّة4ِ)  األذيَّاُت الرَّ

 
رةِ   Pronator Teres Muscle Arcadeقوُس العضلةِ الكابَّةِ الُمدوَّ

 
 Struthers  ...like Ligament -Struthersشبيهُ رباِط  

 
  ِ ِ في تدبير شلِل العصبِ الكعبري   Tendon Transfers for Radial Palsyعمليَّاُت النَّقِل الوتري 

 
ُر جنَس الوليد )ُمختصٌر(  من يُقر ِ

 
فاِت والمآالتِ  كاءُ الفطريُّ، اإلنسانيُّ، واالصطناعيُّ.. بحٌث في الص ِ كاِء.. زادُ مسافٍر! الذَّ  ثالوُث الذَّ

 
فريَُّة.. الحداثُة، مالها وما عليها  المعادالُت الص ِ

 
 Posterior Interosseous Nerve Syndromeمتالزمة العصب بين العظام الخلفي  

 
 Spinal Reflex, Innovated Physiologyالُمنعكِس الشَّوكيُّ، فيزيولوجيا جديدٌة   

 
 Hyperreflex, Innovated Pathophysiologyالُمنعكِس الشَّوكيُّ االشتداديُّ، في الفيزيولوجيا المرضيَّة   

 
ةِ المنعكس  1الُمنعكِس الشَّوكيُّ االشتداديُّ )   ,Hyperreflexia(، الفيزيولوجيا المرضيَّة لقوَّ

Pathophysiology of Hyperactive Hyperreflex 

 
(، الفيزيولوجيا المرضيَّة لالستجابةِ ثنائيَّةِ الجانبِ للمنعكس  2الُمنعكِس الشَّوكيُّ االشتداديُّ ) 

Response Hyperreflex -Hyperreflexia, Pathophysiology of Bilateral 

 
 ,Extended Hyperreflex(، الفيزيولوجيا المرضيَُّة الت ِساعِ ساحةِ العمل  3الُمنعكُس الشَّوكيُّ االشتداديُّ )

Pathophysiology 

 
(، الفيزيولوجيا المرضيَُّة للمنعكِس عديِد اإلستجابةِ الحركيَّةِ  4الُمنعكُس الشَّوكيُّ االشتداديُّ )

Response hyperreflex-of Multi Hyperreflexia, Pathophysiology 

 
مع )  (، الفرضيَُّة األولى في الفيزيولوجيا المرضيَّة1ِالرَّ

 
مع )  (، الفرضيَُّة الثَّانية في الفيزيولوجيا المرضيَّة2ِالرَّ

 
اءُ   اءَ، ومن ضلِعه كانت حوَّ  Adam & Eve, Adam's Ribخلُق آدمَ وخلُق حوَّ

 
 Barr Body, The Witnessوالبصيرةُ  جسيمُ بار، الشَّاهدُ 

 
معنى  جدليَُّة المعنى والالَّ

 
 Surgical Treatment of Claw Hand (Brand Operation)التَّدبيُر الجراحيُّ لليِد المخلبيَّة  

 
 Mitosisاالنقسامُ الخلويُّ الُمتساوي الـ  

 
بغيُّ الـ   بغيُّ، الجسمُ الص ِ بغيَّة، الص ِ  Chromatin, Chromatid, Chromosomeالمادَّةُ الص ِ

 
ماُت الغذائيَُّة الـ    ، هل هي حقًَّا مفيدٌة ألجسامنا؟Nutritional Supplementsالُمتم ِ

 
ف الـ    Meiosisاالنقسام الخلويُّ الُمنص ِ

 
بابِ الدَّائمVitamin Dفيتامين د    ، ضمانُة الشَّ

 
 ، قليُلهُ مفيدٌ.. وكثيُرهُ ضارٌّ جدَّاً Vitamin B6  6فيتامين ب

 
 َوالمهنُة.. شهيدٌ، من قصِص البطولةِ والفداء

 
ذي هوى قُب األسودُ والنَّجمُ الَّ  الثَّ
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ِ الُمتَّصلِ   خلُق السَّماواِت واألرِض، فرضيَُّة الكوِن السَّديمي 

 
 Circulating Sweepersالـ  الجواري الُكنَُّس 

 
 عندما ينفِصمُ المجتمُع.. لمن تتجمَّلين هيفاءُ؟

 
 Arthroplasty -Elbow Autoالتَّصنيُع الذَّاتي لمفصِل المرفقِ  

 
وفاُن األخيُر، طوفاُن بال سفينةِ  الطُّ

 
 َمَع االسِم تَكوُن البِدَايُة، فتَكوُن الهَويَُّة َخاتِمَة الِحكايةِ  كَْشُف الَمسُتوِر..

 
 ُمجتمُع اإلنسان! أهَو اجتماعُ فطرة، أِم اجتماعُ ضرورة، أم اِجتماعُ مصلحةٍ؟

 
 Pneumatic Petrousعظمُ الصَّخرةِ الهوائيُّ  

 
  ِ ندي   Congenital Bilateral Ulnar Nerve Dislocationخلٌع والديٌّ ُثنائيُّ الجانبِ للعصبِ الزَّ

 
اءُ   حقيقتان ال تقبُل بهُنَّ حوَّ

 
 Oocytogenesisإنتاُج البُويضاِت غيِر الُملقَّحات الـ  

 
 Spermatogenesisإنتاُج الن ِطاِف الـ  

 
هات؟!  أمُّ البنات، حقيقٌة هَي أْم هَي محُض تُرَّ

 
لينأمُّ البن  ين! حقيقٌة لطالما َظننُتها من هفواِت األوَّ

 
اءُ هذهِ تلِدُ كثيَر بناٍت وقليَل بنين بُة البنات، حوَّ  غ ل 

 
اءُ هذهِ تلِدُ كثيَر بنيَن وقليَل بنات  غََلبَُة البنين، حوَّ

 
اءُ هذه يكافئُ عديدُ بنيها عديدَ بُنيَّاتِها  وال أنفي عنها العدَل أحيانًا! حوَّ

 
 المغنيزيوم باٍن للعظاِم! يدعمُ وظيفَة الكالسيوم، وال يطيُق مشاركتَه

 
اءَ حفُظ التَّكوين!  آلدمَ فعُل التَّمكين، ولحوَّ

 
 (: هََذياُن االقتصاد1هََذياُن المفاهيم )

 
 (، معلوماٌت ال غنى عنها2المغنيزيوم )

 
 لةِ الكمثريَّةِ بحقِن الكورتيزون )مقاربٌة شخصيٌَّة(ُمعالجُة تناذِر العض

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

 
 ُمعالجُة تناذِر العضلةِ الكمثريَّةِ بحقِن الكورتيزون )مقاربٌة شخصيٌَّة() عرٌض موسٌَّع(

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

 
فاتِ   فيروُس كورونا الُمستجدُّ.. من بعِد السُّلوِك، عينُهُ على الص ِ

 
يِل والنَّهار2هََذياُن المفاهيم )  (: هََذياُن اللَّ

 
 كادَِت المَرأةُ أْن تَلِدَ أخاهَا، قوٌل صَحيٌح لكْن بنكهَةٍ عَربيَّة 

 
 Fibromyalgiaمتالزمُة التَّعبِ المزمن  

 
 طفُل األنبوبِ، ليَس أفضَل الُممكنِ 

 
 عَذاٌب دائمٌ أْم اِمتحاٌن ُمستدامٌ؟الُحروُب العبثيَُّة..  

 
دُ.. في القِياِس قصُوٌر، َوفي التَّجريِد وصُولٌ   العَقُل القيَّاُس َوالعَقُل الُمجر ِ

 
دُ َمفازةً ال محَض قَراٍر! وحُّ ئُب الُمنفردُ، حيَن يُصبُح التَّ  الذ ِ

 
 بحقِن الكورتيزون موضعيَّاً   Trigger Fingerعالُج اإلصبع القافزة الـ 

 
 وحُش فرانكنشتاين الجديدُ.. القديمُ نكَب األرَض وما يزاُل، وأمَّا الجديدُ فمنكوبُهُ أنَت أساسًا أيُّها اإلنسان!

 
  Claw Hand (Brand Operation(اليدُ المخلبيَُّة، اإلصالُح الجراحيُّ )عمليَُّة براند(

 
  سعاةُ بريٍد حقيقيُّون.. ال هواةُ ترحاٍل وهجرةٍ
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فاتِ 19-فيروُس كوُرونَا الُمستَِجدُّ )كوفيد    (: مْن بَعِد السُّلوِك، عَينُهُ عَلى الص ِ

 
 Hoffman Signعالمة هوفمان  

 
 األُسْطوَرةُ الَحقِيقَُة الهَِرَمُة.. شمشوُن الحكايُة، وسيزيُف اإلنسانُ 

 
 ِ نكُُّس الفاليري التَّالي لألذيَّةِ العصبيَّةِ، وعمليَُّة التَّجدُِّد العصبي   التَّ

 
د؟ ِ الُمتعد ِ ويحي  بِ اللُّ ِ والتَّصلُّ يَّاِر الغلفاني  دُ: العالقُة السَّببيَُّة، بين التَّ ويحيُّ الُمتعد ِ ُب اللُّ  التَّصلُّ

 
ٍ كبدي ٍ عرطٍل بسببِ نزٍف داخَل    مُ الوعائيُّ في الكبِد:الور االستئصاُل الجراحيُّ اإلسعافيُّ لورٍم وعائي 

 كتلةِ الورم

 
رة    Pronator Teres Muscle Syndromeُمتالزمُة العضلةِ الكابَّةِ المدوَّ

 
يَُّة، مقاربٌة  جراحيٌَّة  جديدةٌ  ض ِ  أذيَّاُت ذيِل الفرِس الرَّ

Traumatic Injuries of Cauda Equina, New Surgical Approach  

 
باعيُّ  راُت التَّاليُة للجراحة  ..الشَّلُل الرُّ ِ.. التَّطوُّ  مقارنٌة سريريٌَّة وشعاعيَّةٌ   -موجباُت وأهداُف العالجِ الجراحي 

 
نِد    Ulnar Dimelia or Mirror Handتضاعُف اليِد والز ِ

 
سغِ تنهي التزاَمها بقطعٍ تام ٍ للعصبِ المتوس ِط  ُمتالزمُة نفقِ الر ِ

 
ِ الـ   نبوبي   Tibial Nerve Schwannomaورمُ شوان في العصبِ الظَّ

 
  Presacral Schwannoma     ورمُ شوان أمامَ العُجز

 
 Malignant Melanomaميالنوما جلديٌَّة خبيثٌة  

 
 Congenital Thenar Hypoplasiaليِد بالجهتين، غياٌب خلقيٌّ معزوٌل ثنائيُّ الجانب  ضموُر إليةِ ا

 
أسين الفخذيَّةِ   ويِل للعضلةِ ذاِت الرَّ أِس الطَّ  Syndrome of the Long Head of Biceps Theُمتالزمُة الرَّ

Femoris 

 
ؤوِس العضديَّةِ    Pathologies of Distal Tendon of Bicepsمرضيَّاُت الوتِر البعيِد للعضلةِ ثنائيَّةِ الرُّ

Muscle Brachii 

 
يٌّ انعكاسيٌّ   تميََّز بظهوِر حلقةٍ جلديَّةٍ خانقةٍ عندَ الحدوِد القريبةِ للوذمةِ    Algodystrophy Syndromeحثٌل ود ِ

 الجلديَّةِ

 
ة ِ باستخداِم الشَّريحةِ الشَّظويَّةِ الُحرَّ Reconstruction Using Free  Mandibleتصنيُع الفك ِ السُّفلي 

Fibula Flap 

 
ِ )داءُ بيرغر( ي  ض ِ ِ الحاد ِ غيِر الرَّ  انسدادُ الشَّرياِن الكعبري 

 
مفيَّةِ اإلبطيَّةِ   ِيٌَّة معزولٌة في العقِد اللَّ  Isolated Axillary Tuberculous Lymphadenitisإصابٌة ِسل 

 
ِ  العظِم و الشَّريحُة الشَّظويَُّة الُموعَّاةُ في تعويِض الضَّياعاِت العظميَّةِ الُمختلطةِ بذاِت    النَّقي 

 itrant OsteomyelitisFree Fibula Flap for Bone Lost Complicated with Recalc 

 
ٍ هام ٍ في السَّاعدِ  ةُ جانُب الكتِف في تعويِض ضَياعٍ جلدي   الشَّريحُة الُحرَّ

 
ضيَُّة للضَّفيرةِ العضديَّةِ      Injuries of Brachial Plexusاألذيَّاُت الرَّ

 
ِرةِ  ةِ الُمدو   Rotator Cuff Injuryأذيَُّة أوتاِر الكفَّ

 
 Choledochal Cystكيسُة القناةِ الجامعةِ  

 
ِ اليأِس.. نحَو ُمقاربةٍ أكثَر حزمًا آفاُت الثَّدي ما   Menopause Breast Problems -Periحوَل سن 

 
 Evaluation of Breast Problemsتقييمُ آفاِت الثَّدي الشَّائعةِ  

 
ِ اليأِس.. نحَو ُمقاربةٍ أكثَر حسمًا    Menopause Breast Problems -Periآفاُت الثَّدي ما حوَل سن 

 
 Subacromial Injectionتدبيُر آالِم الكتِف: الحقُن تحَت األخرِم  

 
 برزٌخ ما بيَن َحياتين  البحريِن..  مجمعُ 

 
 ما بعدَ الموِت.. وما قبَل النَّاِر الُكبَرى أْم َروضَاِت الِجنَانِ؟

 
فافةِ األخمصيَّةِ الُمزمِن بحقُن الكورتيزون    Plantar Fasciitis, Cortisone Injectionتدبيُر التهابِ اللُّ
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https://youtu.be/9yiFijt-hRc


 
 لوحِ الكتِف بالكورتيزون    -حقن الكيسةِ المصليَّةِ الصَّدريَّةِ

Thoracic Bursitis, Cortisone Injection-Scapulo 

 
 Vitamin B12.. ُمختصٌر ُمفيدٌ  12فيتامين ب  

 
  Osteoid Osteomaالعظمانيُّ )العظمومُ العظمانيُّ(  الورمُ العظميُّ 

 
نديَّةِقصٌر ثنائيُّ الجانبِ ومتناظٌر لألصابعِ الثالثةِ   Brachymetacarpia :( قصُر أمشاِط اليدِ 1)  الز ِ

 
نديَّةِ Brachymetacarpia :( قصُر أمشاِط اليدِ 2)  قصٌر ثنائيُّ الجانبِ ومتناظٌر لألصابعِ الثالثةِ الز ِ

 
دة، حقُن الكورتيزون داخَل مفصِل الكتف    Frozen Shoulder, Intraarticularالكتُف الُمتجم ِ

Cortisone Injection 

 
 Tennis Elbow, Cortisone injectionمرفق التنس، حقن الكورتيزون  

 
ِ الحرقفي : حقُن الكورتيزون   Iliac Joint Pain, Cortisone Injection-Sacroألمُ المفصِل العجزي 

 
 Ganglion Cyst Removal (Ganglionectomy(استئصاُل الكيسةِ المعصميَّةِ، السَّهُل الُممتَنِعِ  

 
   (FDS Arc)قوُس العضلةِ قابضة األصابع الس طحي ة

 
ِط في السَّاعدِ    Median Nerve Surgical Anatomyالتَّشريُح الجراحيُّ للعصبِ الُمتوس ِ

 
قةِ واألرملة؟  ما قوُل العلِم في اختالِف العدَّةِ ما بيَن الُمطلَّ

 
 Tendon Transfer to Restore Shoulder Movementلوتري ِ الستعادةِ حركةِ الكتِف  عمليَُّة النَّقِل ا

 
 بفضلِك آدمُ! استمرَّ هذا اإلنساُن.. تمكََّن.. تكيََّف.. وكاَن عروقًا متباينةً 

 
 الِمبيضاِن في ِركٍن َمكيٍن.. والِخصيتاِن في ِكيٍس َمهينٍ 

 بحٌث في األسبابِ.. بحٌث في وظيفةِ الشَّكلِ 

 
قبةِ ) قبيُّ(1تدبيُر آالِم الرَّ ِ )القعُس الرَّ بيعي  ِ الطَّ قبي   Neck Pain Treatment ( استعادةُ االنحناِء الرَّ

Restoring Cervical Lordosis 

 
شيقةِ الستعادةِ   Segmental Gracilis Muscleاالبتسامةِ بعدَ شلل الوجهِ  نقُل قِطعةٍ مَن العضلةِ الرَّ

Transfer for Smile 
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https://youtu.be/7I7IZZzllLg
https://youtu.be/MjarErgQ2qw
https://youtu.be/MG2H9ZFG_t0
https://youtu.be/qzIUuRWB6pk
https://youtu.be/DxLtc5MJdgY
https://youtu.be/gviicUhRsSE
https://youtu.be/J653H6Wgk3k
https://youtu.be/DsDFBkXaCFY
https://youtu.be/YOOK3d0P8Eo
https://youtu.be/W7inIjSqSGY
https://youtu.be/3uAMCqgPcqk
https://youtu.be/SjmlQ7X-8p8
https://youtu.be/72J4c7Gof-g

