
 ار ياسين منصورـــعم   د.   

 

 ة  برك  الم   ة  الحر   ة  ظوي  الش   ريحة  الش  باستخدام ه الوج ترميم  
اة   ة  جلدي  ال -ة  فافي  ل  ال -ة  عضلي  ال -ة  عظمي  الالش ريحة  )  * (الموع 

Face Reconstruction Using Composite Free Fibula Flap 

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

هلت ذ   يي ل أخفي أن  . لكن  حتمل  الم   غير  الغريب   عتادت عيناه رؤية  ، فقد اةٍ سريري   م حالةٍ  أمامذهولً  اح  الجر   نادراً ما يقف  

 . المنطق  إذا ما غاب  نا أحد   . كما راعني ما قد تنتهي إليه حياة  (ق أ.) د  ي  عند رؤية الس  

 

 استئصال   لألنف. تم   األيسر   ي  الجدار الجانبالخاليا على  قاعدي   خبيث   بظهور ورم جلدي   1996عام  ة  بدأت القص  

ات  وبأزمنة  متباعدة .  الورم    ستئصال  الجراحي  بسبب قصور  عملي ات  االجميعاً  ابعدهنكَس الورم  لثالث  مر 

ة  في  الجراحي   االستئصالعند حواف  الورم   بقاء   وبسبب  . 2011 امكانت عالعملي ات  الجراحي ة   آخر. كل  مر 

قاعدة الحجاج  في مرتشحاً ة اليسرى واألنفي   مالئاً كذلك الحفرةَ  األيسر ي  الجيب الفك   إلى قد انتشرَ  كان الورم  حينها، 

 . أيضاً  صابة  م   بحواف  لكن  ،هاجميع   مصابة  نى الالب   استئصال   تم   (.1) كلالش   انظر   األيسر،

 

 

 

 

 

  

 

  

 طع أفقيمق -للوجه MRI (:1) كلالش  

 في الجهة اليسرى. المنخرَ و ي  الفك   الجيبَ  )*( شاغلةً  ي ظهر كتلة الورم 

من األيسر  صف  لألنف، الن   تام   غياب   :(3) & (2) ينكلالش   انظر   الية؛الت  وهو على الهيئة  إلينا  لمريض  اوصل 

ضعَ  ي لهذه البنى.لجلد المغط  ل يسر،الحجاج األ ة  ألرضي ،لب  حنك الص  األيسر لل صف  ، الن  العلوي   لفك  ا  أنبوب   و 

 رضية الحجاج.ألي ياع الماد  ض  لاعن  اً تعويضعم مقلة  العين لدسيليكون  غذية. كما وجدنا صفيحةَ للت   معدي  

 

 

 

 

 

  (2) كلالش  

  الجراحة قبلَ  ة  سريري   مشاهدة  

 في اليسرى إلى  ، وب المعدي  بوورة اليمنى إلى األنفي الص  الس هم  السود   شيري. ة  في البنى الخارجي   ي  الماد   ياع  يظهر الض   

  لمنع هبوط العين. منها دون تثبيت في محاولة   يليكون الموضوعة  صفيحة الس               

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) كلالش  

 للجمجمة تمثيلي   رسم  

 عظم األنف، الفك العلوي األيسر، جزء        ) اً جراحي   المستأصلة   ة  لبنى العظمي  إلى ا الظليلة   قة  تشير المنط

 .(سمفي الر   ظاهر   غير   وهذا األخير   الحنك الصلبكامل أرضية الحجاج، من العظم الوجني،            

 

 اح(بالجر   )من األرشيف الخاص  

 

 الية:لألهداف الت   الجراحي   داخل  الت   رَ نى المجاورة، تقر  للب   ورمي   وجود ارتشاح  عدم  اً منشعاعي  ق  حق  بعد الت  

 ؛Frozen Section بالـأثناء الجراحة باالستعانة  ة  حر   استئصال   وصوالً لحواف   ى من الورم  ما تبق   استئصال   -1

 ؛اليسرى ة  ني  القوس الس   تصنيع   -2

 ؛في زمن ثان   ة  هائي  الن   صنيع  الت   ة  تمهيداً لعملي   لألنف   العظمي   األساسَ  إيجاد   ،اً تحديد .األنف تصنيع   -3

 ؛الحجاج ة  أرضي   تصنيع   -4

 البعض؛ هاعن بعض   (، األنفي، الفمويالحجاجي  ) ف  اجواأل فصل   -5

 ما سبق. لكل   ة  الجلدي   غطية  لت  ا تأمين   -6

 ؛الموضوعة   األهداف   ( لمقابلة كل  ة  جلدي   -ة  لفافي   -ة  عضلي   -ة  كوين )عظمي  الت   ة  رباعي   ة  ظوي  الش   ريحة  الش   اختيرت   

 :(4) كلالش   انظر  

كل  من سم في حالتنا( لتصنيع  20مناسب ) ذات  طول   عظمي ةً  قطعةً  اة  الموع   ة  ظوي  الش   ريحة  الش   توف ر   -1

 ؛على حد  سواءنف ألاواليسرى  ة  ني  لس  القوس ا

الجيب ملء ل (القصيرةويلة ون الط  ظويتاالعضلتان الش   قد اختيرت  و) اة  الموع   ة  العضلي   ريحة  للش   يمكن   -2

 اإلعاضة  في األعلى،  ة  ستحدثالحجاج الم   ألرضية   عم  الد  األبعاد:  ةَ ثالثي   خدمةً بذلك  م  هي تقد  أليسر. و اي  الفك  

( نفي  األ، حجاجي  ال، وي  فمال) الثة  األجواف الث  بين  فصل  ، الي األسفلف عضلي   بآخرَ  لب  ص  الحنك السقف  عن

 ؛البعض عن بعضها

على إحكام عزل العين عن  العين من األسفل. كما تعمل   لكرة   داعم   سرير  بتشكيل  ة  فافي  الل   ريحة  الش   تسمح   -3

 ؛العلوي   الفك  جوف 

 ؛المناسبة ة  الجلدي   غطية  ( بالت  سم 10X10) اة  موع  ال ة  جلدي  ال ة  ريحش  ال تسمح   -4

 

 

 



     آمنة   ة  مجهري   ة  وعائي   أعاله بمفاغرة   المذكورة   المكونات لكل   ة  غذي  الم   ة  ظوي  الش   ة  الوعائي   ويقة  الس   سمح  ت -5

 ر  وت  بارتفاع الت   مصاب  و عاماً  65من العمر  يبلغ   انمريضَ  عرفنا أن  ما ما إذا سي  ال ،ة  وريدي  و ة  شرياني  

 (.5) كلالش   انظر   ؛رياني  الش  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4) كلالش  

 ة  جراحي   مشاهدة  
 Muscularالـ  ة  لي  العض ريحة  الش   -Fibula Component .2الـ  ةظي  الش   عظم   -1(. ة  جلدي   -ة  لفافي   -ة  عضلي   -ة  )عظمي   بة  مرك   ة  شظوي   شريحة   

Component   الـ  ة  فافي  الل   ريحة  الش   -3والقصيرة(.  ويلة  الط   ظويتان)الشFacial Component .4-   الـ  ةالجلدي   ريحة  الشSkin Paddle .5-   ويقة  الس 

 .ن المرافقان(داوالوري وي  ظ  ريان الش  الش  ) Vascular Pedicleالـ  ة  الوعائي  
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 (: 5) كلالش  
 .هائي  في وضعها الن   ة  برك  الم   ة  ظوي  الش   ريحة  للجمجمة وللش   تمثيلي   ط  مخط  

 ةظوي  الش   ة  الوعائي   ويقة  الس   -5 ة  الجلدي   ريحة  الش   -4 ةفافي  الل   ريحة  الش   -3ة ريحة العضلي  الش   -2   ةالعظمي   ريحة  الش   -1

 

  اح()من األرشيف الخاص بالجر   

 

 

  ة  ظوي  الش   ريحة  مع قطر شريان الش   رنةً قام القطر   صغيرَ  األيسر   هي  جوال ريان  بدا الش   بالكشف الجراحي  

 افن  من الص   إلى طعم   جوء  رنا إلى الل  ا اضط  مم   فةً تلي  م   الوجهي   ريان  للش   المرافقة   األوردة   (. كما بدت  1/2 بنسبة  )

  ؛طحي  س  ال وداجي  إلى الوريد ال ريحة  للش   العود الوريدي   سم تقريباً لتأمين   15 بطول   األنسي  

 . (6& ) (5) ينكلالش   انظر  

1 2 
3 

5 
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 (6) كلالش  

 ةالوعائي   المفاغرات  
 مباشرة بين أحد غير   ة  نهائي   -ة  نهائي   ة  الوريدي   (. المفاغرة  )إلى اليمين الوجهي   ريان  والش   يحة  ربين شريان الش   ة مباشرة  نهائي   -ة  نهائي  ة رياني  الش   المفاغرة  

 (.إلى اليسار) تحت الجلد قناة   عبرَ  د  م   األنسي   افن  من الوريد الص   بوساطة طعم   طحي  الس   والوريد الوداجي   ظوي  ريان الش  للش   األوردة المرافقة

 .هائي  في مكانها الن   ريحة  الش  

 

 اح()من األرشيف الخاص بالجر  

 

 

 

 

  

 (7كل)لش  ا

 .جراحي  لالعمل ا أثناء مشاهدات  
 اح()من األرشيف الخاص بالجر   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 8) كلالش  

 .بعد العمل الجراحي   الخامسفي اليوم 
 .بطيء( شعري   لكن مع امتالء   دافئة   ة  الجلدي   ريحة  )الش   

 

 اح()من األرشيف الخاص بالجر  

 

 



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

وابط الت الية  )من أرشي ياعات  العظمي ة  على الر   في الخاص(:المختلفة، في تعويض الض 

 

 ترميم الفك العلوي. -1                   

 ترميم الفك السفلي. -2                   

 ترميم عظم الزند. -3                   

 (.1ترميم عظم الكعبرة ) -4                   

 (.2ترميم عظم الكعبرة ) -5                   

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

 (.2ترميم عظم الظنبوب ) -7                   

 

 في سياقاتٍ أخرى، أنصح  بقراءة  المقالت  الت الية:

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

، بين مفهوم قاصر وجديد حاضر -  النقل العصبي 

The Neural Conduction.. Personal View vs. International View 

 
غط  العاملة   Action Pressure Wavesفي النقل العصبي، موجات  الض 

 
 Action Potentialsفي النقل العصبي، كمونات  العمل 

 
 وظيفة  كمونات  العمل والتي ارات  الكهربائي ة  العاملة

 
  Action Electrical Currents ربائية العاملةفي النقل العصبي، التي ارات  الكه

 
 األطوار  الث الثة  للنقل العصبي  

 
 المستقبالت الحسي ة، عبقري ة الخلق وجمال المخلوق

 
 The Neural Conduction in the Synapsesلنقل في المشابك العصبي ة ا

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

 
 The Functions of Node of Ranvierوظائف  عقدة  رانفيه 

 
 العاملة  وظائف  عقدة  رانفيه، الوظيفة  األولى في ضبط  معايير الموجة  

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

 
الثة  في توليد  كمونات  العمل  وظائف  عقدة  رانفيه، الوظيفة  الث 

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://youtu.be/ghq76H6mIYU
https://drive.google.com/open?id=1hvLOcQ0tpORWooE2wnAJNHgEHIVzZCdk
https://drive.google.com/open?id=1hvLOcQ0tpORWooE2wnAJNHgEHIVzZCdk
https://drive.google.com/open?id=1hvLOcQ0tpORWooE2wnAJNHgEHIVzZCdk
https://youtu.be/BFpclGTGKqo
https://drive.google.com/open?id=1l0sslHFU_ZN8B8nO5VOADadoPxNoFfR9
https://drive.google.com/open?id=1l0sslHFU_ZN8B8nO5VOADadoPxNoFfR9
https://drive.google.com/open?id=1l0sslHFU_ZN8B8nO5VOADadoPxNoFfR9
https://youtu.be/7ncqfU_Zt3I
https://drive.google.com/open?id=1A2iMcCoAQR_mdRwRODroVc-F98i90zHH
https://youtu.be/x9W3ki0LsFc
https://drive.google.com/open?id=1v4daXfE7wBrBfzRV3cwRrxVi01oCqd6j
https://drive.google.com/open?id=1v4daXfE7wBrBfzRV3cwRrxVi01oCqd6j
https://youtu.be/bLHVP9oZci0
https://drive.google.com/open?id=1X-QeQGepXnQXqyQifsGV0PqdihVeefVh
https://youtu.be/IzDQMDAMdfM
https://drive.google.com/file/d/1BlQEcFpUsf7AszpHwwimo17UnYHAazB6/view?usp=sharing
https://youtu.be/W1ydi4ykYys
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://youtu.be/G1jlNrtktFg
https://drive.google.com/open?id=1uo60AbeRFE2-ZxwDAiB0yDk2qtaY_AME
https://drive.google.com/open?id=1uo60AbeRFE2-ZxwDAiB0yDk2qtaY_AME
https://drive.google.com/open?id=1uo60AbeRFE2-ZxwDAiB0yDk2qtaY_AME
https://youtu.be/hZ_bzG8kiFE
https://youtu.be/hZ_bzG8kiFE
https://youtu.be/hZ_bzG8kiFE
https://youtu.be/hZ_bzG8kiFE
https://youtu.be/OqH6r2qhmxY
https://youtu.be/OqH6r2qhmxY
https://youtu.be/IFSf8eo8V9Y
https://youtu.be/IFSf8eo8V9Y


 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( 

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

Symptomatology 

 
مع   Clonusالر 

 
 Hyperactive Hyperreflexiaاشتداد  المنعكس الشوكي 

 
 Extended Reflex Sectorات ساع  باحة  المنعكس الشوكي االشتدادي 

 
 Bilateral Responsesاالستجابة ثنائية الجانب للمنعكس الشوكي االشتدادي 

 
 Multiple Responsesاالستجابة  الحركي ة  العديدة للمنعكس الشوكي 

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

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 

 
 s, Ancient ConceptionsSpinal Reflexeالمنعكسات  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 جل يد عيالمرأة  تقر   !َس وليدها، والر 

.. َعطي ة  خالق  وَصنيعة  مخلوق   - وح  والن فس   الر 

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

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

.. هذه - اء   حــــــــــو 

 سفينة  نوح، طوق نجاة ال معراَج خالص -

  عامالمصباح الكهربائي، بين الت جريد  والت نفيذ رحلة ألف   -

https://drive.google.com/file/d/1JhYfNzcEBw01LyYpnZ4ley4KClGGJWij/view?usp=sharing
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://youtu.be/kwwsHHKh0AQ
https://drive.google.com/open?id=1SAUpw8_cNcbxajdioju9oJPTUOugWInw
https://drive.google.com/open?id=1SAUpw8_cNcbxajdioju9oJPTUOugWInw
https://drive.google.com/open?id=1SAUpw8_cNcbxajdioju9oJPTUOugWInw
https://drive.google.com/open?id=1PA6kEWftXOmAPD1TDw8dzrv9N7kMIXyt
https://drive.google.com/open?id=1PA6kEWftXOmAPD1TDw8dzrv9N7kMIXyt
https://drive.google.com/open?id=1PA6kEWftXOmAPD1TDw8dzrv9N7kMIXyt
https://drive.google.com/open?id=1PA6kEWftXOmAPD1TDw8dzrv9N7kMIXyt
https://youtu.be/DeRxShaIJ1o
https://youtu.be/DeRxShaIJ1o
https://youtu.be/DeRxShaIJ1o
https://youtu.be/DeRxShaIJ1o
https://youtu.be/-CmZSAKSo9w
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م ابراهيم  الخليل -   هكذا تكل 

ة   - ة  الفكر  وفكر  القو   فقه  الحضارات ، 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   صبي  أم بنت 

 
 القدم  الهابطة، حالة  سريري ة  

 
اَء من ضلع  آدَم، 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 ة  األذي ات   ض   ( الت دبير  واإلصالح  الجراحي  3) 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 Palsyعملي ات  الن قل  الوتري  في تدبير شلل  العصب  الكعبري  
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