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 الكتف   جانب   ة  ر  الح   ريحة  الش  
 ة  األمامي   اق  الس   ناحية   واسع   جلدي   ضياع   ترميم  في 

 Para Scapular Flap 
 

 هات  ضال   واسع   جلدي   ياع  ض  مع  ترافقة  الم   اق  في كسور الس   ،ة  ر  الح   رائح  الش   سم  ق ،ة  المجهري   راحة  الج تجد  

لة . ةً سريري   فيما يلي حالةً  سنعرض  . ة  العالجي   هالتطبيقات  إظهاراً  األكثر  ها ميدان  و الكبرى  وثيقة  الصِّ

 

 عنه كسر   نجم   .عنيف   لحادث سير   ،عاما   27، شاب  ض تعر  

 ي  ماد   ضياع  مع اليسرى  اق  الس   كسر   ترافق   اقين.الس   في

 .واسع   عضلي   -جلدي  

 ستبطن  م   اليمنى بسفود   اق  لس  في ا نبوب  الظ   كسر   استجدال   تم  

هد  . قي  للن    حتى يتم   خارجي   ت  سرى لمثب  الي   اق  الس   كسر   وع 

 فيها. الواسع   لدي  الج ياع  الض   تدبير  

 

 

 ىسرالي   اق  الس  

ثلثيها في اق؛ للس   ة  األمامي   احية  الن   جلد   ي  الماد   ياع  شمل الض  

 بالكامل تقريبا . ة  الخلفي   احية  الن   القاصيين، وجلد  

 على عضالت   العضلي   ي  الماد   ياع  الض   اقتصر  بالمقابل، 

 اق.للس   المسكن األمامي  

 قطع   ثالث   .نبوب  الظ   عظم   إلى األخضر الس هم  يشير  )

مع بعضها  متساوقة   تة وغير  ثاب غير   مكشوفة   ة  ظمي  ع

 ة  ثالثي   العضلة   ر  وت إلى الس هم  األسود . بينما يشير  البعض

 .(اقيةالس   ؤوس  الر  

 

                                                                                  

 

 

 اليسرى اق  للس   بسيطةال ة  عاعي  ش  ال ورة  ص  ال

 . أيضا ، نجد  نبوب  عظم الظ  في  مضاعف   كسر   الحظ وجود   

 .ة  ظي  عظم الش  من  فلي  الس   لث  في الث   ا  بسيط ا  كسر

 

 

 

                                                                   

 

 



 :جراحي ة   مشاهدات  
 .ة  األمامي   اق  الس   ناحية   الجلدي   ياع  الض   في ترميم   Para Scapular flap الـ الكتف جانب   ة  الحر   ريحة  الش   استخدمت   

 وضعي ة  المريض

 بعيد  الت   ة  في وضعي   ، العضد  االستلقاء الجانبي   ة  في وضعي  

 .ة  معدني   على عارضة   محمول   اعد  الس  و، 90°

 الكتفي   ريان  مكان اختراق الش    إلىاألسود   ع  المرب  يشير  

مسار  ىإل األحمر   الخط  كما ويشير   .ثة  لمسافة المثل  ل نعكس  الم  

 .ريحة  ي للش  غذ  م  ال ريان  الش  وهو الكتف؛  الفرع جانب  

قبل  وبلر الوعائي  بالد  الش ريانين المذكورين  تحديد   تم  

 عليهما أثناء الجراحة. أكيد  الت   وتم   الجراحة  

 الكتف.  جانب   ريحة  الش   محيط   األزرق   ط  الخ يمث ل  

 

 

 

 

 قطافتمام  العد الكتف ب جانب   ة  الحر   ريحة  الش  

 سم.  X 9 20   ريحة  الش   أبعاد  

 

 .ة  الجلدي   ريحة  الش   :الن جمة  

 .ة  الوعائي   ويقة  الس  : الس هم  

 

 

  

 

 الجراحيِّ العمل  قبل

 

 

 مشاهدة  جراحي ة  

 .ة  وبعد رفع العاصبة الفخذي  

 هائي.ف في مكانها الن  جانب الكت ة  ر  الح   ريحة  الش  

 نبوبي  الظ   ريان  إلى الش   ريحة  لش  ا شريان   ت مفاغرة  تم  

 ة.جانبي   -ةنهائي   ؛ مفاغرةالخلفي  

صل    ،الخلفي   نبوبي  الظ   إلى الوريد   ريحة  الش   وريد   و 

ى من ما تبق   تعويض   بالمقابل، تم   .ةنهائي   -ةنهائي   مفاغرة

 .ماكة  الس   جزئي   شبكي   ي  جلد بطعم   جلدي   ضياع  

                                                                                                    

  هاترويت  جودة   إلى يشير   مم ا الوردي   ريحة  الش   الحظ لون  

 )من األرشيف الخاص بالجراح(

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

 الي:الت   ابط  الر   تبع  جانب الكتف، ا   ة  ر  الح   ريحة  في استخدام الش   ثانية   ة  سريري   لقراءة حالة   



 

  اعد "ة جانب الكتف في الس  ريحة الحر  " استخدام الش        

 

 في سياقات  أخرى، أنصح  بقراءة  المقاالت  الت الية:

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

 النقل العصبّي، بين مفهوم قاصر وجديد حاضر -

nal View vs. International ViewThe Neural Conduction.. Perso 

 
غط  العاملة   Action Pressure Wavesفي النقل العصبي، موجات  الض 

 
 Action Potentialsلعمل في النقل العصبي، كمونات  ا

 
 وظيفة  كمونات  العمل والتي ارات  الكهربائي ة  العاملة

 
  Action Electrical Currents ملةفي النقل العصبي، التي ارات  الكهربائية العا

 
 األطوار  الث الثة  للنقل العصبي  

 
 ل المخلوقالمستقبالت الحسيّة، عبقريّة الخلق وجما

 
 The Neural Conduction in the Synapsesلنقل في المشابك العصبيّة ا

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

 
 The Functions of Node of Ranvierة  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  في توليد  كمونات  العمل  وظائف  عقدة  رانفيه، الوظيفة  الث 

 The Pain is Firstفي فقه األعصاب، األلم أوال   -

 The Philosophy of Formرورة في فقه األعصاب، الشكل.. الض -

 تخطيط األعصاب الكهربائي، بين الحقيقي والموهوم -

 
 ck (Innovated Conception)The Spinal Shoالصدمة النخاعيّة )مفهوم جديد( 

 The Spinal Injury, Theأذيّات النخاع الشوكّي، األعراض والعالمات السريريّة، بحث  في آليات الحدوث  -

Symptomatology 
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 Clonusالّرمع 

 
 Hyperactive Hyperreflexiaاشتداد  المنعكس الشوكي 

 
 Extended Reflex Sectorات ساع  باحة  المنعكس الشوكي االشتدادي 

 
 Bilateral Responsesي االستجابة ثنائية الجانب للمنعكس الشوكي االشتداد

 
 Multiple Responsesاالستجابة  الحركي ة  العديدة للمنعكس الشوكي 

 التنّكس الفاليري، يهاجم المحاور العصبيّة الحركيّة للعصب المحيطي.. ويعّف عن محاوره الحّسيّة -

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 

 
 ceptionsSpinal Reflexes, Ancient Conالمنعكسات  الشوكي ة ، المفاهيم  القديمة 

 
وكي ة ، تحديث  المفاهيم   Spinal Reflexes, Innovated Conceptionالمنعكسات  الش 

 
لقت  المرأة  من ضلع الّرجل، رائعة  اإليحاء الفلسفّي والمجاز  العلميّ   خ 

 
ر  جن  !س  وليدها، والّرجل يّدعيالمرأة  تقر 

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

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

 
لع    إلنسان.  آدم ، وجهان لصورة  ات ف احة آدم وض 

.. هذه - اء   حــــــــــو 

 سفينة  نوح، طوق نجاة ال معراج  خالص -

  عامالمصباح الكهربائي، بين الت جريد  والت نفيذ رحلة ألف   -

  هكذا تكّلم ابراهيم  الخليل -

ة   - ة  الفكر  وفكر  القو   فقه  الحضارات ، بين قو 

قة   - ة  االختالف بين م طل  ل  ة  وع  د   ة  ذات  عفاف وأرملالع 

وجات  وملك  اليمين.. المنسوخ  اآلجل   - د  الز   تعد 

 
، وفرضي ة  الن جم  الس اقط    الث قب  األسود 
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سيم  بار، مفتاح  أحجي ة  الخلق    ج 

 
! ر  ، األم  ت قر   صبي  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 

 
ي ة  لألعصاب  المحيطي   ض   ( الت دبير  واإلصالح  الجراحي  3) ة  األذي ات  الر 

 
ي ة  لألعصاب  المحيطي ة   ض   ( تصنيف  األذي ة  العصبي ة  4) األذي ات  الر 

 
رة    Pronator Teres Muscle Arcadeقوس  العضلة  الكاب ة  الم دو 

 
 Struthers ...like Ligament -Struthersشبيه  رباط  

 
 Tendon Transfers for Radial Palsyن قل  الوتري  في تدبير شلل  العصب  الكعبري  عملي ات  ال
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