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 ة  ـــــــــــــــــحالة سريري  

 

 

 بة  رك  الم   ة  ر  الح   ة  ظوي  الش   ة  ريحالش  
اة   ة  جلدي  ال -ة  عظمي  ال ريحة  ش  الباستخدام   الكعبرة   عظم  ع  تصني  الموع 

Free Fibula Flap 
Radius Reconstruction Using Vascularized Osteo-cutaneous Flap 

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

 وقتا   سم(، ال نهدر   5 <) القيمة   عنها هام   اتج  الن   العظمي   ياع  الض  يكون  و ،اقة  الط   عظيمة   ة  اض  الر   ة  القو   عندما تكون  

 ريحة  كالش   ،ة  ر  الح   ة  العظمي   رائح  الش   ر  تتصد  ، قام  في هكذا م   .ة  تقليدي   طعوم  ب عظمي   لتعويض   يائسة   حاوالت  مفي 

 .خيارات  هكذا مثل  صال  أ حة  كانت متافي حال  ة  العالجي   الخيارات   قائمة  ، اة  وع  الم   ة  ظوي  الش  

 .هات  عانو  ت   لكل   األساس   ريحة  وهي الش   ؛ة  عظمي   العنصر   ة  وحيد أن تكون   ة  الحر   ة  وي  ظالش   ريحة  يمكن للش  

 لب.الط   ب  ة  غ  و/أو عضلي   ة  و/أو لفافي   ة  أخرى جلدي   عناصر   لها أن تكتسب   يمكن  وكما 

 

ا  وتري   –ا  عضلي   ا  في عظم الكعبرة األيمن ترافق وضياع كبير   عظمي   ياع  لض   ة  سريري   لة  حا سنعرض   ،فيما سيأتي

في  ة  الهام   ة  البنيوي   لتعويض الخسارات   بة  رك  الم   ة  الحر   ة  ظوي  الش   ريحة  لش  اكان  نا الجراحي  خيار   ن.يا  هام  وجلدي  

 * األيمن. اعد  الس  

 

  

 :ة  سريري   حالة  

 

  

 

 (1الش كل )

 .وظهري   كعبري   -؛ جانبي  نظورين مختلفينمن م بل العمل الجراحي  قاأليمن  اعد  لس  ل صورة 
 

،أصيب   العلوي   رف  في الط   سيمة  ج ظايا بأضرار  الش   بت  . تسب  اقة  عالي الط   ناري   عاما ، بشظايا مقذوف   24 شابٌّ

 .أخرى( أخرى في مواضع   ات  باإلضافة إلى أذي  ) اعد  والس   ،؛ في الكتف، العضداأليمن

 

 الجلدي   ياع  ا الض  أّم  . فة  هام   ة  وعظمي   ة ،وتري   -ة  عضلي   ة ،ياعات  جلدي  ض   األيمن، وجدنا اعد  على مستوى الس  

 .فصيل  الت   ا بعض  من   ج  حتافي الوتري  -العضلي   ياع  ا الض  وأم   .(1كل )الش   انظر   ؛أعالهورتان ا  الص  ه جلي  ح  فتوض  

 

األولى  سغ  باسطتي الر   العضلتين ويلة،الط  األربع  ابع لألص الباسطة   العضلة   الوتري   -العضلي   ياع  شمل الض  فقد 

 هام  العضلة  مبعدة  اإلبو القصيرة  و ويلة  الط   باسطتي اإلبهام  العضلتين ويلة، الط   ة  االستلقائي  العضلة  ، انية  والث  

 . باحة العصب الكعبري   منتماما   لحركة  ما اك الحس   ، غاب  اعصبي  و. ويلة  الط  
 

 

 

 

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


 

 
 

 

 

 

 (2الش كل )

   س اعد  األيمنة لأمامي   -ةلفي  ة خشعاعي   صورة  

 ي بسيطة  هو ند  عظم الز   ة  بعيدا  عن أذي  و ا ،عظمي  

مع  ا  في عظم الكعبرةضياعا  هام   نجد   ،ا  نسبي  

 .ياعالض   هايتين لطرفي  ي كال الن  تشظ  

 

 

 

 ريحة  ى الش  إل جوء  الل   بضرورة   ، كان القرار  في عظم الكعبرة العظمي   ياع  الض   ة  أهمي   أمام  ، وهالواحق   ن  وتلو   اإلصابة   ة  شد   أمام  

ها مع سويقت   سم 12 بطول   منىالي   اق  من الس   ة  ظي  الش   ق طفت   (.3) كل  ش  الانظر  ؛ ة  الجلدي   -ة  العظمي   بة  رك  الم   ة  الحر   ة  ظوي  الش  

 .(سم5X9)بأبعاد  ة  جلدي   جزيرة   ة  العظمي   ريحة  مع الش   . كما أ خذ  ينوريدو شريان  من  ة  الوعائي  

 

 

  

 (3الش كل )

 ة  والجلدي   ة  بتيها العظمي  مع مرك   ة  الحر   ة  ظوي  الش   ريحة  الش  

 

A 

 ة  الوعائي   ويقة  ي شير الملقط إلى الس   

 ن(.ان مرافقاووريد)شريان 

B 

 Skin Paddleالـ  ة  الملقطان إلى الجزيرة الجلدي   ي شير  

 .ة  برك  الم   ة  ظوي  الش   ريحة  للش   فة  ؤل  الم  

 )رأس الس هم  األصفر( Facial Bridgeالـ  اللفافي   الجسر   الحظ  

 .ا الجسرهذوريقتي  عبر   مر  ي ة  الجلدي   ريحة  ي للش  غذ  الم   جلدي  ال الفرع   .العظمي   ن  كو  الم  و الجلدي   ن  كو  الم  بين  متد  الم  

 

 

 

 

 (4الشكل )

 ة  جراحي   مشاهدات  

 األبعاد، صغيرة   ة  دي  عندما تكون الحاجة الجل بة  رك  الم   ة  ظوي  الش   ريحة  في الش  

 ة  ظي  لش  عظم  ال فلي  الس   صف  غطي للن  الم   الجلد  من جمة  الحمراء( الن  ) ة  الجلدي   الجزيرة قطف   سهل  ي  

 بحتة. ة  تقني   وذلك العتبارات   

 



 

 

 

 (5كل )الش  

 .بعد الجراحة اق اليمنىة للس  خلفي   -ةة بسيطة أمامي  صورة شعاعي   

 .لهامن أسفه نأخذ  فول الط   ة  بقي   سم، أما3بـ  المنتصف أعلى نقطة   إلى المقطوفة   ة  العظمي   طعة  قال متد  أن تعلى  نحرص   ة  ظوي  الش   ريحة  عند قطف الش  

 ي للعظم.غذ  الم   قوي  الن   الفرععلى نقطة دخول  ة  مي  العظ ريحة  من اشتمال الش   على ثقة  بذلك نكون 

 

ستقب إلى وصوال   اليمنىيتان لعظم الكعبرة تشظ  هايتان الم  الن   استؤصلت   ل  للش ريحة  العظمي ة ،تحضيرا  للمكان  الم 

رعت   حيويين. ونقي   عظم   بينما  ،كيرشنر ة بسيخي  ريحللش   البعيدة   هاية  الن   تثبيت   تم   .في المكان ة  ظوي  الش   ريحة  الش  ز 

 شريان   ت مفاغرة  تم   ة  ظوي  الش   ريحة  الش   لتأمين تروية   .لقريبة  اها نهايت   لتثبيت   وسيخ  كرشنر ق  طويلجأنا إلى الت  

 . ري  ريان الكعبللش   مرافق   كعبري   إلى وريد   ريحة  من الش   األيمن ووريد   الكعبري   ريان  إلى الش   ريحة  ش  ال
 

ها في مسكن   دة  جي   بحالة   ة  الحر   ة  ظوي  الش   ريحة  الش   بدت  ، العمل الجراحي   على شهور   ثالثة  من  أكثر   مضي   بعد

إلى جسم الكعبرة  من نهايتها القريبة  ت امتد   ة  عظمي   بجسور   مع الكعبرة   ريحة  الش   تواصلت  . اعدفي الس   الجديد

فلي ة  )ال ،(. ّدائرة  الس  للكعبرة  القاصية   ية  هاوالن   المعالم بين نهايتها البعيدة   واضح   عظمي   دشبذ   ل  ك  نالحظ تش بالمثل 

ائرة  العلوي ة (ال)  (.6كل )لش  نظر  اا ؛د 
                                

 

 

 (6كل )الش  

 .العمل الجراحي   على شهور   من ثالثة   أكثر  اعد األيمن بعد بسيطة للس   ة  صورة شعاعي  

 في المكان ة  ظوي  الش   ريحة  الش  

 حيويين. ونقي   إلى عظم  وصوال   اليمنىيتان لعظم الكعبرة تشظ  هايتان الم  الن   استؤصلت  

 .ها القريبة  نهايت   لتثبيت   وسيخ  كرشنر ق  طويكيرشنر بينما لجأنا إلى الت   ة بسيخي  ريحللش   البعيدة   هاية  الن   تثبيت   تم  

ائرة  ة )والكعبر ة  ظي  للش   هاية القريبة  الن   بين ة  عظمي   جسور   ل  تشك   نشاهد    ،(ة  فلي  الس   الد 

 (.الد ائرة  العلوي ة  والكعبرة ) ة  ظي  هايتين البعيدتين للش  بين الن   عظمي   دشبذ   ل  نالحظ تشك   اكم

 

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



 

ة، بأشكالها الحر   ة  ظوي  الش   ريحة  استخدام الش   عنة ريري  د من الحاالت الس  مزيال ( يمكنكم قراءة   *)

 )من أرشيفي الخاص(: لية  اوابط الت  الر   على ة  العظمي   ياعات  ض الض  مختلفة، في تعويال

 

 ترميم الفك العلوي. -1                   

 السفلي.ترميم الفك  -2                   

 ترميم عظم الزند. -3                   

 (.1رة )ترميم عظم الكعب -4                   

 (.2عظم الكعبرة ) رميمت -5                   

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

 (.2لظنبوب )ترميم عظم ا -7                   

 

 في سياقاتٍ أخرى، أنصح  بقراءة  المقاالت  الت الية:

ي ة ؟د  الت  هل يفي - وكي  وذيل  الفرس الرض   داخل  الجراحي  الفوري  في أذي ات  النخاع  الش 

 النقل العصبّي، بين مفهوم قاصر وجديد حاضر -

. International ViewThe Neural Conduction.. Personal View vs 

 
غط  العاملةفي النقل العصبي، موج  Action Pressure Waves ات  الض 

 
 Action Potentialsلعمل نات  العصبي، كموفي النقل ا

 
 وظيفة  كمونات  العمل والتي ارات  الكهربائي ة  العاملة

 
   Electrical CurrentsAction في النقل العصبي، التي ارات  الكهربائية العاملة

 
 األطوار  الث الثة  للنقل العصبي  

 
 ل المخلوققريّة الخلق وجماالمستقبالت الحسيّة، عب

 
 The Neural Conduction in the Synapsesلنقل في المشابك العصبيّة ا

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

 
 ns of Node of RanvierThe Functioة  رانفيه وظائف  عقد

 
 وظائف  عقدة  رانفيه، الوظيفة  األولى في ضبط  معايير الموجة  العاملة  

 
انية في   ضبط  مسار الموجة  العاملة  وظائف  عقدة  رانفيه، الوظيفة  الث 

 
الثة   وظائف  عقدة  رانفيه،  في توليد  كمونات  العمل الوظيفة  الث 
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 The Pain is Firstعصاب، األلم أوال  في فقه األ -

 The Philosophy of Formرة روفي فقه األعصاب، الشكل.. الض -

 تخطيط األعصاب الكهربائي، بين الحقيقي والموهوم -

 
 The Spinal Shock (Innovat(ed Conceptionالصدمة النخاعيّة )مفهوم جديد( 

 The Spinal Injury, Theبحث  في آليات الحدوث  أذيّات النخاع الشوكّي، األعراض والعالمات السريريّة، -

Symptomatology 

 
 Clonusالّرمع 

 
 Hyperactive Hyperreflexiaاشتداد  المنعكس الشوكي 

 
 ctorExtended Reflex Seات ساع  باحة  المنعكس الشوكي االشتدادي 

 
 Responses Bilateralاالستجابة ثنائية الجانب للمنعكس الشوكي االشتدادي 

 
 tiple ResponsesMulاالستجابة  الحركي ة  العديدة للمنعكس الشوكي 

 تنّكس الفاليري، يهاجم المحاور العصبيّة الحركيّة للعصب المحيطي.. ويعّف عن محاوره الحّسيّةال -

e and Conserves egeneration, Attacks the Motor Axons of Injured NervWallerian D

ensory Axonsits S 

 
س  الفاليري، رؤية  جديدة    werian Degeneration (Innovated VieWall( الت نك 

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

 
 Spinal Reflexes, Ancient Conceptionsالمنعكسات  الشوكي ة ، المفاهيم  القديمة 

 
وكي ة ، تحديث  المفاهيم المنعكسات    ovated ConceptionSpinal Reflexes, Inn الش 

 
لقت  المرأة  من ضلع الّرجل، رائعة  اإليحاء الفلسفّي و  المجاز  العلميّ خ 

 
ر  جنالمرأة  ت  !س  وليدها، والّرجل يّدعيقر 

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

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

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

اء   -  .. هذهحــــــــــو 

 سفينة  نوح، طوق نجاة ال معراج  خالص -

  عامنفيذ رحلة ألف  المصباح الكهربائي، بين الت جريد  والت   -
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  هكذا تكّلم ابراهيم  الخليل -

ة  الفكر  وفك - ة  فقه  الحضارات ، بين قو   ر  القو 

قة   - ة  االختالف بين م طل  ل  ة  وع  د   ف وأرملة  ذات  عفاالع 

د  الز   -  وجات  وملك  اليمين.. المنسوخ  اآلجل  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  شلل  ال  lexus Palsyrical Brachial PObstetض 

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

 
ي ة  لألعصاب  المحيطي ة  األذي   ض   ( تقييم  األذي ة  العصبي ة  2) ات  الر 
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رة    ator Teres Muscle ArcadePronقوس  العضلة  الكاب ة  الم دو 

 
 Struthers ...tlike Ligamen -Struthersشبيه  رباط  

 
 Tendon Transfers for Radial Palsyري  في تدبير شلل  العصب  الكعبري  عملي ات  الن قل  الوت
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