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 اة  الموع   ة  ظوي  الش   ريحة  الش  

 

 *(اة  وع  )الم   ة  ر  الح   ة  ظوي  الش   ريحة  الش  

 نبوب()عظم الظ   ة  الهام   ة  العظمي   ياعات  الض   تعويض   ها فيوتطبيقات  

 Free Fibula Flap 

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

 ه  قسط   لينال   Tibial Bone الـ نبوب  عظم الظ   م  والكعبرة، يتقد   ند  الز   ، عظمي  فلي  الس   ، الفك  العلوي   بعد الفك  

 ناري   مقذوف   ب  سب  سم(. الم   9ههنا )أكثر من  كبير   العظمي   ياع  ة. الض  ر  الح   ة  ظوي  الش   ريحة  الش   مات  مكر  من 

 .الث  في عقده الث   شاب   ة  حي  لض  من متر(. وا )أقل   ا  جد   مي قصيرة  الر   )كالشينكوف(. مسافة   عالي الطاقة  

يتها. بكل   تة  مي   ة  الكسري   ة  العظمي   دف  الش   الكسر لنجد   ا  على بؤرة  جراحي   الكشف   من اإلصابة، تم   شهور   بعد ثالثة  

 را  لمراحل  و  قريرا  مصتاليا  ت عرض  أاة. موع   كشريحة   المقابلة   ة  ظي  باستخدام الش   ثانية   الجراحي   داخل  الت   ر  تقر  

 .العمل الجراحي  

 

 

 

  

 

 

 قبل الجراحة مشاهدة   (1) كلالش  

 اق اليمنىللس   ة بسيطةصورة شعاعي  

 ط.المتوس  ه ثلث  في نبوب؛ يا  كبيرا  في عظم الظ  تشظ   اري  الن   أحدث المقذوف  

 المجاور. ة  ظي  الش   عظم   مة  ظ سالحال .للنقي   مستبطن   وسيخ   خارجي   تا  بمثبت  مؤق   الكسر   ت  ب  ث  

 بعضها. غم من كبر حجم  على الر   ة  الكسري   ة  العظمي   دف  الش   ال نتوقع سالمة   اقة  الط   عالية   ة  اري  الن   ات  مالحظة: في األذي  

 .مهيدي  الت   الجراحي   داخل  بعد الت   اح  الجر   عين   قته  وهذا ما وث  

 

 

 

 

 

 

 

 ة  جراحي   مشاهدة   (2) كل  الش  

 سم تقريبا .  10في الظنبوب األيمن  ياع العظمي  الض   بلغ طول  

 كانت كذلك.  ة  الكسري   ة  العظمي   القطع   .  في الواقع جميع  روية  الت   مسلوبة   ة  العظمي   دف  أزيلت الش  

 رقاء(.ة الز  )الخلفي   العظمي   طعمال ع  دة استعدادا  لزرجي   لمسافة   األمامي   نبوبي  الظ   ريان  ع زل الش  

 

https://drive.google.com/open?id=1lxzx03LsvYWehWUxTqVCbGE2clZ0rRMe
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 ة  جراحي   مشاهدة   (3) كل  الش  

 . ة  ها الوعائي  سم( مع سويقت  13بطول سرى )الي   ة  ظي  الش   ق طفت  

 سرى(.الي   ة  فلي  الس   اوية  )في الز   القطر صغير   ريحة  ي للش  المغذ   ظوي  الش   ريان  بدا الش  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةبعد الجراحمشاهدة   (4) كل  الش  

 منىالي   اق  للس   بسيطة   ة  صورة شعاعي  

 نبوب.للظ   ة  قوي  القناة الن   داخل   ريحة  ت نهايتا الش  استقر   سم تقريبا . 10 ة  ظي  أ خذ من الش  

 عم  الط   ة  ظي  والش   نبوب  لكال الظ   لعظمي  للقشر ا البراغي عابر   صفيحتين وبراغي. أحد   بوساطة   هائي  في مكانها الن   ريحة  الش   تت  ث ب  

يط  ، ريحة  الش   من أجل تروية   ريحة(.للش   القاصية   هاية  )عند الن    األمامي   نبوبي  ريان الظ  إلى الش   ريحة  الش   شريان   خ 

 .9/0بخيط  ة  جانبي   -ة  نهائي   بمفاغرة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5كل )الش  

 .الجراحي   عمل  ال حل  مرا بانوراما جامعة لكل  



 

 مراحل  العمل  الجراحي  

 :يف  الض   ريحة  الش   لستقبال   ضيف  الم   الموقع   : تحضير  لً أو  

 ة  خري  الن   ة  والن سيجي   ة  القطع العظمي   من جميع   الموقع   سى إخالء  نن ال .الم ضيف نبوب  للظ   ينهايتن  ال ة  على حيوي   د  نؤك  

 سر  في ج   فشل   قديم   لكسر   ة  عظمي   مقاربة   في كل   إلزامي   هو إجراء  تقليال  من فرصه.  ح  ألصبا أو ،منعا  لإلنتان

د دت بـ وهي ههنا ،ة  نا العظمي  حاجت   ة  بدق   نقيس  ثم   بين طرفيه. ة  و  اله   ؛ ضيف  الم   ريان  الش   كشف  نأخيرا ،  سم.9،5 ح 

ة  الجريان  من  د  تأك  نو ،تنا هذهفي حال األمامي   بوبي  نالظ   ريان  الش    .فيه موي  لد  ا قو 

 غالبا ، ال تتم  فضيف. م   ووريد   ريحة  الش   بين وريد   ة  الوريدي   للمفاغرة   حضير  ال نبذل جهدا  كبيرا  في الت   في الواقع،

أساسا .  ضعيف   ريدي  و عود   ذات   سم هي 9،5 بطول   ة  صرف ة  عظمي   ، شريحة  هال  أو   .ةثالث ألسباب   مفاغرة   هكذا

ال  حتمي   وهذا ،العظميتين القطع   نزفا  من طرفي   ريحة  للش   وكذا الوريدي   رياني  الش   م  من الد   هام   قسم   يضيع   ثانيا ،

 قا .سب  م   مدانة   هي مفاغرة   ضعيف   دموي   بصبيب   وريدي ة   مفاغرة  ثالثا ،  .لنا معه حيلة  

 في المكان بنزح العود الوريدي   المزروع   الماص   ازح  والن   ضيف  الم   العظم   نقي   ل  يتكف  األولى،  الخمسة   ام  ي  األ خالل  

 ضيفة.ها الم  بنظيرت   يف  الض   ريحة  الش   بربط أوردة   وليدة   ة  وريدي   ، تبدأ شبكة  هاخالل  . ريحة  ش  ال من

 ازح  الن   يمكن سحب  حينها، . ريحة  للش   ة  موي  الد   ورة  الد   وأغلقت   الجديدة   ة  ي  الوريد بكة  الش   بعدها، تكون قد اكتملت  

  . ت ذكربال تبعات   الماص  

 

فلي  المقابل: رف  من الط   عم  الط   ة  ظوي  الش   ريحة  الش   قطف   ثانياً:   الس 

 في حاالت أخرى يمكن   .ينمستقل   يني  طب  قين فري ة  بوساط واليالت  على انية المرحلتان األولى والث   ت  في الواقع تم  

ها الش   ة  ظوي  الش   ريحة  الش   ن  تؤم  . المرحلتين بينما منة  االمز  ريان  الش   هو وحيد   لمصدر   من مسربين   رياني  دم 

من  ة  ظي  الش   إلى نقي فذ  ين، األم   ظوي  الش   ريان  بعد انفصاله عن الش  ف .قوي  الن   الفرع   هو ل  األو   . المسرب  ظوي  الش  

 هي عديدة  . ة  محاقي  الس   الفروع   هو انيالث   المسرب   سم في أغلب الحاالت. 3 بارتياب ة  ظي  الش   ط  تتوس   دخول   فوهة  

 .ة  ظي  الش   طول   كامل   تتوازع  

 في منأى عن كل   واحدة؛ أي كقطعة   ا العظم  يهف يوضع   ة  ر  ح   ة  شظوي   شريحة   في كل   األساس   ل  األو   يبقى المسرب  

 اح  الجر   إزميل   حين يتناول   ريحة  الش   في تغذية   ور  الد   بجلي   اني ليقوم  الث   المسرب   م  في المقابل، يتقد  أو تقسيم.  كسر  

بة   رك   شمل  ي   قوي  لن  ا ل  األو   ين المسرب  . لتأممثال   فلي  الس   الفك   شكيل؛ كما في تصنيع  الت   بالقطع وإعادة   ي ة  العظم الم 

 العظم   اني نحيط  ث  ال المسرب   . ولتأمين  ي ة  العظم ريحة  الش   ضمن  أدناه  سم 3والـ  هأعال سم 3الـ و ة  ظي  الش   منتصف  

 مم من العضالت المجاورة له. 2-1 م  بك  

 

 :صفيحتين وبراغي بوساطة   هائي  ها الن  في مكان   عم  الط   ريحة  الش   ثالثاً: تثبيت  

 العظمي. ياع  الض   موقع   في ة  العظمي   ريحة  الش   ههنا. ت حشر   نافذة   الكسور   في استجدال   ارمة  الص   قواعد  ال ذات  

 أوثق   ة  ثباتي   من أجل  انية. والد   في الجهتين القاصية   ضيف  الم   نقي   داخل   عم  الط   ريحة  الش   في حالتنا هذه دك   كن  أم

  والم ضيف.   يف  يتين القاصيتين للض  هاعبر الن   ة  للقشور العظمي   عابر   برغي   غ رس   ،ة  العظمي   ركيبة  للت  

 

 العابرة   البراغي   دد  ع المستطاع   ل قدر  نقل   ة  ظوي  الش   ريحة  للش   قوي  الن   ريان  مة الش  من أجل سالملحوظة: 

 نيا .، راجع ثاريحة  الش   لنقي  

 

 



 :ةٍ شرياني   بمفاغرةٍ  ريحة  الش   تروية   تأمين  رابعاً: 

 .م ضيف  ال مامي  األ ي  نبوبظ  ال الش ريان  و ف  يض  ال ظوي  ش  ال ن  رياش  ال ة  بينجانبي   -ة  نهائي   مفاغرة  

 .الخيار   يه تكون  ة، نهائي   -ةنهائي   أي ؛هايات  بالن   ة  رياني  الش   المفاغرة   يمكن تنفيذ   ة  مر   ل  ، في كا  شخصي  

 .ا  نسبي   نفيذ  الت   صعبة   ة  ، هي تقني  ة  جانبي   -ة  نهائي  م ضيف، الشريان  -ريحة  ش  ال ؛ شريان  ة  رياني  الش   رة  المفاغ

قا  بين كتل الم ضيف عمي ريان  الش   وخصوصا  عند تواجد   ،ريانينالش   تماثل  قطر  عند  ة  قني  الت   عوبات  ح الص  ض  وتت

 حيطة.العضالت الم

 سهلة   ألجل تنفيذ مفاغرة   األمامي   نبوبي  الظ   ريان  ش  بال ضحية  الت   المصابة منع   اق  رياني للس  ع الش  واقال منخشيتي 

 ن يساعد  له أ يمكن المصابة   اق  لشرايين الس   ظليلي   رسم   م ضيف.ال ريان  ش   والريحة  ش  ال شريان   بين ة  نهائي   -ة  نهائي  

 هكذا قرار. فيكثيرا  

 نزح  في  الم ضيف   العظم   نقي   ولدور  ، من جهة   لوريدي  ا العود   لضآلة   في هكذا شريحة   ة  الوريدي   للمفاغرة   ة  همي  أ ال

ها وبين ينب جديدة   ة  وريدي   صاالت  ات   بتشكيل شبكة   ريحة  وتبدأ الش   ام  أي   أخرى. هي خمسة   منه من جهة   األساس  

 ال .ضيف، راجع أو  الموقع الم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بعد العمل الجراحي   شهورٍ  خمسة   (6) لك  الش  

 منىالي ق  اس  لل ة  شعاعي   صورة  

 .ريحة  للش   ة  حتمي   عيوشية   ا يعنيمم   ة  ظوي  الش   ريحة  الش   عند طرفي   صريح   عظمي   لدشبذ   تشكيال   نالحظ  

 القريب. ريحة  عند طرف الش   العظمي   شبذ  الد   : ت ظهر  ة  الخلفي   افذة  الن  

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

(
*
ة يالوابط الت  ياعات العظمي ة على الر  في تعويض الض   ةة الحر  ظوي  ريحة الش  الش   اتخدامستا عن المزيد   يمكنكم قراءة  (  

 )من أرشيفي الخاص(:

 

 ترميم الفك العلوي. -1                   

 ترميم الفك السفلي. -2                   

 عظم الزند. رميمت -3                   

 (.1ترميم عظم الكعبرة ) -4                   

 (.2ترميم عظم الكعبرة ) -5                   

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

 (.2ترميم عظم الظنبوب ) -7                   

 

https://drive.google.com/file/d/1It_SiWUCExpPrhOjgMgOQwmyNRjmB7su/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1e4OIeGBj3pMthZC6OBr1LowRSoOtONE6/view?usp=sharing
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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


 الية:وفي سياقاٍت أخرى، أنصح  بقراءة  المقاالت  الت  

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

 النقل العصبّي، بين مفهوم قاصر وجديد حاضر -

nduction.. Personal View vs. International ViewThe Neural Co 

 
غط  العاملة  العصبي، في النقل  Action Pressure Wavesموجات  الض 

 
 Action Potentialsلعمل في النقل العصبي، كمونات  ا

 
 وظيفة  كمونات  العمل والتي ارات  الكهربائي ة  العاملة

 
  Action Electrical Currents الكهربائية العاملة في النقل العصبي، التي ارات  

 
 الثة  للنقل العصبي  الث   األطوار  

 
 لحسيّة، عبقريّة الخلق وجمال المخلوقالمستقبالت ا

 
 The Neural Conduction in the Synapsesلنقل في المشابك العصبيّة ا

 r, The EqualizerThe Node of Ranvieعقدة رانفييه، ضابطة اإليقاع  -

 
 de of RanvierThe Functions of Noوظائف  عقدة  رانفيه 

 
 وظائف  عقدة  رانفيه، الوظيفة  األولى في ضبط  معايير الموجة  العاملة  

 
انية في ضبط  مسار الم  وجة  العاملة  وظائف  عقدة  رانفيه، الوظيفة  الث 

 
الثة  في توليد  كمونات  العملوظائف  عقد  ة  رانفيه، الوظيفة  الث 

 The Pain is Firstفي فقه األعصاب، األلم أوال   -

 hilosophy of FormThe Pفي فقه األعصاب، الشكل.. الضرورة  -

 ربائي، بين الحقيقي والموهومتخطيط األعصاب الكه -

 
 The Spinal Shock (Innovated Conception)( الصدمة النخاعيّة )مفهوم جديد

 The Spinal Injury, Theآليات الحدوث  أذيّات النخاع الشوكّي، األعراض والعالمات السريريّة، بحث  في -

Symptomatology 

 
 Clonusالّرمع 

 
 Hyperactive Hyperreflexiaاد  المنعكس الشوكي اشتد
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 Reflex Sector Extendedات ساع  باحة  المنعكس الشوكي االشتدادي 

 
 Bilateral Responsesالشوكي االشتدادي  االستجابة ثنائية الجانب للمنعكس

 
 sponsesMultiple Reاالستجابة  الحركي ة  العديدة للمنعكس الشوكي 

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

nserves allerian Degeneration, Attacks the Motor Axons of Injured Nerve and CoW

its Sensory Axons 

 
س  الفاليري، رؤية  ج  wWallerian Degeneration (Innovated Vie( ديدة  الت نك 

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

 
 s, Ancient ConceptionsxeSpinal Refleالمنعكسات  الشوكي ة ، المفاهيم  القديمة 

 
وكي ة ، تحديث  المفاهيم   onceptionSpinal Reflexes, Innovated Cالمنعكسات  الش 

 
لقت  المرأة  من ضل  الفلسفّي والمجاز  العلميّ ع الّرجل، رائعة  اإليحاء خ 

 
ر  جنس  وليدها، والّرجل يّدعي  !المرأة  تقر 

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

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

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

.. هذهحـــــ - اء   ـــــو 

 سفينة  نوح، طوق نجاة ال معراج  خالص -

 يد  والت نفيذ رحلة ألف  عامالمصباح الكهربائي، بين الت جر -

  يلهكذا تكّلم ابراهيم  الخل -

ة   - ة  فقه  الحضارات ، بين قو   الفكر  وفكر  القو 

ة  االختالف بين - ل  ة  وع  د  قة   الع    وأرملة  ذات  عفافم طل 

وجات  وملك  اليمين.. المنسوخ  اآلجل  تع - د  الز   د 

 
، وفرضي ة  الن جم  الس اقط  الث قب  األسو  د 

 
سيم  بار، مفتاح  أحجي ة  الخلق    ج 

 
! ر  ، األم  ت قر   صبي  أم بنت 
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 القدم  الهابطة، حالة  سريري ة  

 
اء  من ضلع  آدم ، حقيقة  أم أسطورة ؟  خلق  حو 

 
فيرة  العضدي ة  الوالدي    lsyObstetrical Brachial Plexus Paشلل  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  األذي ات   ض   ( الت دبير  واإلصالح  الجراحي  3) لألعصاب  المحيطي ة  الر 

 
ي ة  لألعصاب  المحيطي ة   ض   لعصبي ة  ( تصنيف  األذي ة  ا4) األذي ات  الر 
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