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 ةٌ ــــــــــــــــسريري  حالةٌ 

 *اة  وع  الم   ة  ر  الح   ة  ظوي  الش   ريحة  الش  
 ند  الز  في  عظمي   ياع  ض   في تعويض   

 
ها مصحوب   ة  قليدي  الت   ة  عوم العظمي  بالط   عويض  الت   سم(، ت صبح محاوالت  5)< ة  هم  الم   ة  العظمي   ياعات  في الض  

 محتوماً. ة  قليدي  الت   عوم  الط   ، يكون فشل  بيعة  الط   ، رديئة  روية  الت   رة  فقي ة  نسيجي   ترافق ذلك مع بيئة   شل.الف

 .عب  الص   هان  الر   تكسب  مثالً، أن  ة  ظوي  الش   ريحة  ؛ كالش  ة  ر  الح   ة  العظمي   رائح  للش   يمكن   ،في هكذا مقام  

 .األيسر ند  في الز   هام   عظمي   ضياع   لتدبير   ةً ري  ريس فيما يلي حالةً  سنعرض  

 

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

 إلى طلق ناري   ة  تعود األذي   (.1الشكل )أدناه،  نة  المبي   ة  عاعي  ورة الش  مصحوباً بالص  عاماً،  36، س. د د  ي  الس  راجع 

في المكان.  ت الخارجي  سم. المثب  6ثلثه القريب، بـ  منند؛ في عظم الز   المادي   ياع  الض   ر طول  ق د   رعة.عالي الس  

شهرين  تين متتاليتين بفاصل  اً لمر   كهربي  اً تخطيطي   قاً موث  األيسر  ندي  في العصب الز   اً تام   شللً و ة  األذي   ترافقت  

 عند المعصم األيسر   ندي  الز   ريان  الش   نبض   غياب  أضاف إليها و ة  العصبي   اإلصابة   ريري  الفحص الس   د  بينهما. أك  

  (.؟ضعاو  م   دوران جانبي   ر  )تطو   يانالضعيفة له في الث   العودة  و ،ل  في الفحص األو  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) الشكل

 قبل الجراحة(.) ية بسيطة بالوضعين للساعد األيسرصورة شعاع 

 

 ة  خاص  و في األنسجة الرخوة المحيطة، ف  لي  الت   ة  لشد  و ،تقريباً(سم 6) ند  في عظم الز   ياع العظمي  الض   ة  نظراً ألهمي  

 بشريحة   ند  ز  في عظم ال ي  ياع الماد  الض   تعويض   ر  ، تقر  اعد  للس   العلوي   لث  في مستوى الث   ندي  ز  ال ريان  الش   ة  ذي  أل

 (.2كل )ش  ال ،اليمنى ة  ظي  من الش   ة  حر  

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


 

 بعد الجراحةالس اق  اليمنى ( 2كل )الش  

 ريحة  ش  ال طفت  . ق  اليمنى اق  ة للس  خلفي   -ةامي  بسيطة أم ة  صورة شعاعي   

سم إلى األعلى من 3؛ سم 7بطول  ة  ظي  من منتصف عظم الش   ة  ظوي  الش  

 ريحة  الش   أسفلها. بذلك تكون تروية سم 4و ة  ظي  للش   اصفة  الن   قطة  الن  

ها عديدة وجميع   ة  وأخرى سمحاقي   وحيد   نقوي   مضاعفة؛ من فرع   ة  العظمي  

 ي  ظوالش   ريان  واحد هو الش   من أصل  

 

 

 وصوالً إلى عظم طبيعي   العظمي   ياع  الض   تحضير طرفي  بعد ، وبمدخل خلفي   ند  على الز   ند الكشف الجراحي  ع

 ول نفسهبالط   ة  حر   ة  شظوي   شريحة   فتق طم تماماً. س7 تينهايتين العظمي  الفجوة بين الن   ، بلغ طول  روية  الت  و البنية  

 سم.4المرافق له(  والوريد   ظوي  ريان الش  )الش   ريحة  للش   ة  الوعائي   ويقة  الس   ول  غ طبل .اليمنى اق  من الس  

 كونه وحيداً ، ومم( من جهة  6)يان رللش   للوريد المرافق   الكبير   هو القطر   ة  الوعائي   ويقة  للهتمام في الس   المثير  

 ة  وريدي   -ة  شرياني   ظوي( إلى نواسير  الكبير للوريد الش   طرلقااألولى ) اهرة  الظ   رجع  أن ن   ن  يمكأخرى.  من جهة  

 ،النامية ةالعضلي   عند ذوي البنية   واسير  هذه الن   مشاهدة   المرافق له. تكثر   الوريد  و ظوي  الش   ريان  بين الش  

 مريضنا. حال   هذا هوو

بطت   براغي.و ة  معدني   في المكان بصفيحة   ة  ظوي  الش   ريحة  الش   تثبيت   تم   بسلك  فيحة  إلى الص   ة  الحر   ريحة  الش   ر 

  (.3كل )الش  تطويق(، عند طرفيها ) معدني  

 

 

 

 بعد الجراحة األيسر   س اعد  ال (3كل )الش  

 وبراغي. طويلة   ة  معدني   بصفيحة   ة  ظوي  الش   ريحة  الش   ث ب تت   األيسر. ند  تمأل الفجوة بين نهايتي عظم الز   ة  ظوي  ريحة الش  الش  

 .ريحة  للش   األساس   روية  الت   والذي يشكل   قي  للن   ستبطن  الم   قوي  حمايةً للفرع الن   برغي   من أي   ةً حر   ة  ظوي  الش   ريحة  الش   بقيت  

بطت    ( عند طرفيها.)تطويق بسلكين   ة  المعدني   فيحة  إلى الص   ريحة  الش   ر 

متمادياً على الوجه  ة  األمامي   ة  المرفقي   ة  ني  ي طابق الث   أمامي   ل  بمدخ الوعائي   جزئهفي  عمل الجراحي  ال تمام  ر إتقر  

 ندي  سم. لم نبالغ في محاولة الكشف على العصب الز   10 طول، بـاعد؛ نصفه األنسي  للس   العلوي   لث  األمامي للث  

 شهور(. )ثلثة الجراحي   داخل  الت   زمن  و ة  األذي   لطول المسافة بين زمن  واحية، في الن   ف  لي  الت   ة  لشد  

 . ة  الكعبري   -ةالعضدي   الحزمة   كشفاً كانت   واألسهل   ةً سطحي   األكثر   ة  وعائي  ال البنية  



افن عبر مجازة من الوريد الص   ة(جانبي   -ة  )نهائي   الكعبري   -العضدي  ريان إلى الش   ظوي  الش   ريان  الش   ت مفاغرة  تم  

 اليين:ببين الت  اً للس  ه نهائي  ربط   فقد تم   ظوي  ريان الش  للش   العرطل المرافق   ا الوريد  أم   .األنسي  

اً هكذا وريد. ي ترجم ذلك عملي   إملء   كاف  لتمام   وريدي   يسمح بعود   لن ة  الحر   ة  ظوي  ريحة الش  لش  ا قصر   -1

 بهكذا أبعاد. ة  وريدي   مفاغرة   ة  أي   ة  نفوذي   ال يمكنه أن يضمن استمرار   ضعيف   وي  دم بصبيب  

 خسارة  العظم على حساب  نقي   صريف داخل  ه من خلل الت  اً ضعيفا  يمكن تأمين  أن عوداً وريدي   أفترض   -2

 حليل.من هذا الت   ه بأكثر  دعم   يمكن   ال شخصي   وهذا اجتهاد  للجراحة.  الية  ام القليلة الت  خلل األي   ة  ي  دمو

 

 

 

 من العمل الجراحي شهور   خمسة  مختلفة بعد  بوضعيات    األيسر  اعد  بسيطة للس   ة  شعاعي   صورة   (4كل )الش  

 ة،ظوي  الش   ريحة  للش   القشر العظمي   ط الكسر البعيد، سماكة  عند خ صريح   عظمي   دشبذ   ل  الكامل لخط الكسر القريب، تشك   العظمي   االندمال  

 ة.العظمي   ريحة  للش   أكيدة   جميعها إلى عيوشية   تشير   األصلي، خارج القشر العظمي   عظم جديد   ل  تشك  

 (من األرشيف الخاص بالجراح)

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

(
*
ة، ة الحر  ظوي  الش   ريحة  الش   ات  استخدام حولة ريري  س  المزيد من الحاالت ال يمكنكم قراءة  (  

 ة )من أرشيفي الخاص(:يالوابط الت  على الر   بأشكالها المختلفة
 ترميم الفك العلوي. -1                   

 ترميم الفك السفلي. -2                   

 ترميم عظم الزند. -3                   

 (.1ة )رترميم عظم الكعب -4                   

 (.2ترميم عظم الكعبرة ) -5                   

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

 (.2ترميم عظم الظنبوب ) -7                   

 

 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 -

The Neural Conduction.. Personal View vs. International View 

 
غط  العاملة   Action Pressure Wavesفي النقل العصبي، موجات  الض 

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


 
 Action Potentialsفي النقل العصبي، كمونات  العمل 

 
 وظيفة  كمونات  العمل والتي ارات  الكهربائي ة  العاملة

 
  Action Electrical Currents في النقل العصبي، التي ارات  الكهربائية العاملة

 
 األطوار  الث لثة  للنقل العصبي  

 
 المستقبلت الحسيّة، عبقريّة الخلق وجمال المخلوق

 
 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 أواًل  -

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

 تخطيط األعصاب الكهربائي، بين الحقيقي والموهوم -

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

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

Symptomatology 

 
 Clonusالّرمع 

 
 Hyperactive Hyperreflexiaاشتداد  المنعكس الشوكي 

 
 x SectorExtended Refleات ساع  باحة  المنعكس الشوكي االشتدادي 

 
 Bilateral Responsesاالستجابة ثنائية الجانب للمنعكس الشوكي االشتدادي 

 
 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 

its Sensory Axons 

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://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://youtu.be/hZ_bzG8kiFE
https://youtu.be/hZ_bzG8kiFE
https://youtu.be/OqH6r2qhmxY
https://youtu.be/OqH6r2qhmxY
https://youtu.be/OqH6r2qhmxY
https://youtu.be/OqH6r2qhmxY
https://youtu.be/IFSf8eo8V9Y
https://youtu.be/IFSf8eo8V9Y
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
https://youtu.be/-CmZSAKSo9w
https://youtu.be/-CmZSAKSo9w
https://youtu.be/-CmZSAKSo9w
https://youtu.be/BTtdZfhh_d8
https://youtu.be/BTtdZfhh_d8
https://youtu.be/BTtdZfhh_d8
https://youtu.be/BTtdZfhh_d8
https://youtu.be/KfKzrZdQS1Y
https://youtu.be/KfKzrZdQS1Y
https://youtu.be/KfKzrZdQS1Y
https://youtu.be/KfKzrZdQS1Y
https://youtu.be/0R1k_tK14us
https://youtu.be/0R1k_tK14us
https://youtu.be/0R1k_tK14us
https://youtu.be/0R1k_tK14us
https://drive.google.com/open?id=1dWXV8nGpgvG439SQODhG_CkB9QD73I5D
https://drive.google.com/open?id=1dWXV8nGpgvG439SQODhG_CkB9QD73I5D
https://drive.google.com/open?id=1dWXV8nGpgvG439SQODhG_CkB9QD73I5D
https://drive.google.com/open?id=1dWXV8nGpgvG439SQODhG_CkB9QD73I5D
https://drive.google.com/open?id=1dWXV8nGpgvG439SQODhG_CkB9QD73I5D


 
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 

 
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     آدم ، وجهان لصورة  اإلنسان. ت ف احة آدم وض 

.. هذه - اء   حــــــــــو 

 سفينة  نوح، طوق نجاة ال معراج  خلص -

 المصباح الكهربائي، بين الت جريد  والت نفيذ رحلة ألف  عام -

  هكذا تكّلم ابراهيم  الخليل -

ة   - ة  الفكر  وفكر  القو   فقه  الحضارات ، بين قو 

ة  االختلف بين م طل   - ل  ة  وع  د   قة  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  

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

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

 
رة  قوس  العضلة    Pronator Teres Muscle Arcade 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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