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العصب ِّ
الزندي
ي تا ٌّم ثنائي الجانب
خلع والد ٌّ
Congenital Bilateral Ulnar Nerve Dislocation
لمشاهدةِ فيديو قصير يشر ُح تفصي ً
ال الحالة السَّريريَّة ،انقر على الرَّاب ِط التالي:

هو شاب بعمر ِ الـ  15عام ًا ،راجع بشكوى فرقعة الـ ) Snap (Clickمحسوسة ومرئيَّة على الوجهِ األنسي
ُ
تحدث الفرقع ُة عند تناوبِ حركتي ثني الـ  Elbow Flexionوبس ِط المرفق
لمفصلي المرفق الـ .Elbow
َّ
ُ
ً
ُ
َّ
ُ
ُ
الـ  .Elbow Extensionالحركة الشاذة هذهِ محسوسة منذ الصغرِ .وهي تزداد وضوحا عند الجهو ِد الرياضيَّة
التي تت َّطلبُ ثني ًا وبسط ًا قويَّين للمرفقين؛ كرفع ِ األحما ِل ال َّثقيلةِ وتمرين الـ  Push- upsعلى سبي ِل المثال.
ال تتراف ُق الفرقع ُة مع ألم أ ْم أعراض عصبيَّة .الحرك ُة ال َّش َّاذ ُة هي أوض ُح في المرفق ِ األيسر ِ منها في المفص ِل األيمن.
علم ًا َّ
أن الطرف العلو َّ
ي األيمن هو ال ُمسيط ُر عند المريض .فيما خال الفرقعة أصل الشكوى ،بدا الفحصُ العصبي
طبيعيَّ ًا .وكذا هو ال َّت ُ
اريخ الطبي ال َّشخصي والعائلي؛ انظر الشّكلَ (.)1
مالحظة ها َّمة :قد يشعر الشَّاب بأل ٍم برقي يمتد بعيد ًا (باتِّجاه الخنصر) عن َد ثني -بسط المرفق المستند
على سطح ٍ صلبٍ؛ كما هو الحال عن َد استعمال الحاسوب والمرفق مستند على ال َّطاولة.

الشَّكل ()1
ي
ي ثنائي الجانب للعصب الزِّ ند ِّ
خلع والد ٌّ
Congenital Bilateral Ulnar Nerve Dislocation

المرف ُق في وضعيَّةِ البسط ال َّتام الـ  :Elbow extensionيستقر العصبُ الزندي في مسكنِهِ ال َّ
طبيعي
ف الناتئ فوق اللقيمةِ األنسيَّة الـ .Medial Epicondyle
خل ِ
وأ َّما عند ثني المرفق الـ  :Elbow Flexionوعندما يقتربُ المفص ُل من َّ
الزاويةِ  90درج ًة تقريب ًا،
ُ
اتئ فوق اللقيمةِ األنسيَّة.
يقفز العصبُ الزندي فجأ ًة إلى أما ِم ال َّن ِ
ُت ُ
ص ًة الـ ) ،Snap (Clickيشع ُر بها ال َّشابُ والفاحصُ على ح ٍّد سواء.
حدث هذه الحرك ُة ال َّش َّاذ ُة فرقع ًة خا َّ
ُ
ْ
تحدث القفز ُة العصبيَّ ُة في الجهتين ْ
كانت هي اوض ُح في الجهةِ اليسرى.
وإن

ظهر بال َّتصوير الشعاعي البسي ِط للمرفقين ق ِصر نسب ٌّي في طو ِل
ِ
الناتئ فوق اللقيمةِ األنسيَّةِ األيسر ِ
ُ
الموجودات ال َّتشريحيَّ ُة في المرفقين
الـ  Left Medial Epicondyleمقارن ًة مع نظيرِهِ األيمن .فيما عدا ذلك ،بدتِ
ضمن الحدو ِد ال َّ
طبيعيَّةِ ُشعاعيَّ ًا؛ انظر الشَّكل (.)2

الشَّكل ()2
الموجودات الشعاعيَّة
Radiological Findings

ليس هنا ُك من فروق نوعيَّة بين الجهتين اليمنى واليسرى.
للناتئ فوق اللقيمةِ األنسيَّةِ األيسر الـ  Left Medial Epicondyleمقارن ًة مع نظيره األيمن.
ي
فقط ،الحظ القصر النسب َّ
ِ

مناقشة الحا َّلة:
بداي ًة ،هي من الحاالتِ ال َّنادرةِ ج َّد ًا .ولن أذهب أبعد من ذلك في اإلحصا ِء وال َّترقيم ،بل أكتفي باإلشارةِ إلى كونِها
وجدت بعض المشابهاتِ لك َّنها ْ
ُ
بدت مكتسب ًة
األولى خالل مسيرتي في ميدا ِن الطب .بتصفح متأنٍّ لل َّشبكةِ العنكبوتيَّةِ،
كما صرَّح بذلك العاملون عليها .لذلك أقولَّ ،
أن المنشأ الوالدي للحالة ،وإصابة الجهتين مع ًا ،يمنحاها على ما أرى
صفة االستثنائيَّةِ وال َّتفرد.
ثانياً ،هي إصابة ال يمكن أن تكون إال خلقيَّة المنشأ .فال َّشاب يافع ،يبل ُغ من العمر ِ  15عام ًا فقط .واكتشا ُفهُ لشذو ِذ
ْ
ْ
مضت ،فهو الحظ الفرقعة لك َّنهُ كان يجه ُل إمراضيَّتها.
الحركةِ قديم يعو ُد لسنوات
أضف إلى ذلك نظافة ال َّتاريخ ِ
ال َّشخصي لل َّشاب من القصص ِ الرَّضيَّةِ ومن األعما ِل الجهديَّةِ المزمنة ،جميع ًا يشي ُر إلى مسؤوليَّةِ البنيةِ ال َّتشريحيَّ ِة
خلقيَّ ًا عن هكذا إمراضيَّة.
ثالثاً ،أمكن بالفحص السَّريري ال َّدقيق ِ اكتشافُ العنصر ِ القافز ِ على الوجهِ األنسي للمرفقين .هو العصبُ الزندي
الـ  Ulnar Nerveوال شيء سواه .فالبني ُة القافز ُة حبليَّ ُة القوا ِم ،تستقر في الميزابةِ الزنديَّةِ الـ Cubital Groove
ُ
اتئ فوق اللقيمةِ األنسيَّةِ الـ  Medial Epicondyleعند ثني المرفق بزاوية
عن بس ِط المرفق.
وتقفز إلى أما ِم ال َّن ِ
ً
ً
 90درج ًة تقريب ًا .واألصد ُق تعبيرا عن الهويَّةِ العصبيَّةِ للقافزِ ،هو األلم البرقي المنتشر بعيدا باتجاه الخنصر عند
ممانعةِ حركتِه ال ّشا َّذةِ.
إذ ًا ،ال يمكنُ أن تكون الحا َّف ُة األنسيَّ ُة للرَّأس ِ األنسي للعضلةِ ثالثيَّةِ الرؤوس ِ العضديَّةِ الـ Medial Head of
 Triceps Brachii Muscleمسؤول ًة عن ال َّظاهرةِ الحركيَّةِ الموصوفةِ أعاله .وهذا ها ٌّم حين ال َّتقيي ِم واالستدال ِل.

رابعاً ،حرك ُة العصبِ الزندي نحو األمام هي كاملة .فالعصبُ يستقر تمام ًا أمام ال َّناتئ فوق اللقيمةِ األنسيَّةِ عند ثني
المرفق ،ويعو ُد عند بسط المرفق إلى ميزابتهِ بكل حريَّة .فاحتماليَّ ُة األذيَّةِ العصبيَّةِ هي أقل بصورة اعتباريَّة م َّما
سيكونُ عليهِ الحا ُل فيما لو كانت حرك ُة العصبِ منقوص ًة الـ  .Subluxation of Ulnar Nerveوهذا هام ج َّد ًا
حين وضع ِ االستراتيجيَّةِ العالجيَّة.
خامساً ،سلبيَّ ُة الفحص ِ العصبي ال َّنوعي للعصبِ الزندي في الجهتين هي العنص ُر األكث ُر أهميَّ ًة حين ال َّتدبير والعالج.
ْ
أضف "رابع ًا" إلى "خامس ًا" تخلصْ إلى مبرراتِ اعتمادي ال َّتدبير ال ُمحافظ لحالةِ هذا ال َّشاب .فهو قد ُمنع
سادساً،
من الجهو ِد الرياضيَّةِ التي تتط َّلبُ ثني ًا -بسط ًا قويَّ ًا ومتكرر ًا للمرفق؛ الـ  ،Push- upsكرة ال َّس َّلة الـ Basketball
ال .كما ُمنع من ارتدا ِء كل ما يعي ُق حركة العصب عند ثني -بسط المرفق؛ كالمش َّدات المرفقيَّة مث ً
مث ً
ال .و ُمنع أيض ًا
من إسنا ِد المرفق ِ على السَّطوح ِ القاسيةِ عند القيا ِم ببعض ِ األعما ِل المكتبيَّةِ؛ كاستخدام الهاتف ،الكمبيوتر ،الخ.

سابعاً ،يجب االنتباه ُ هنا إلى قصر ِ طو ِل العصب الزندي ال ُمكتسبِ ثانويَّ ًا بسبب هذه الحدثيَّةِ المرضيَّةِ .فإذا ما قار َّنا
طول العصبِ الزندي في حالتنا مع طولِهِ عند أترابِهِ ال ُمساوين لهُ في طو ِل الطرفين العلويَّين ،فسنج ُد البرهان األكيد
على ما أ َّدعيه .فطو ُل العصبِ َّ
الزندي في حالتنا سينقصُ بصورة اعتباريَّة عن طولِهِ عند نظائره ال َّطبيعيين.
ثني المرفق ِ ال َّتام ،يتب َّنى العصبُ َّ
ي
الزندي ال َّطول األعظم َّ
والسَّببُ واضح على ما أرى .ففي الحاالتِ ال َّطبيعيَّةِ ،وعند ِ
ُ
فيقفز
لمسارِه .وعكسُ ذلك يكونُ عند بس ِط المرفق ِ ال َّتا ّم .وأ َّما في حالتنا هذه ،فالعصبُ يتج َّنبُ المساراتِ القصوى
الزمن يصب ُح طو ُل العصبِ َّ
من جهة إلى جهة م َّتخذ ًا المسار األقصر على ال َّدوام .ومع مرور َّ
الزندي مساوي ًا لطو ِل
المسار ِ األقصر .فما حاج ُتهُ إلى ال َّطو ِل مادام قادر ًا على ال َّتنق ِل بكل حريَّة بين أقصر ِ المسارات.
ولهذا أهميَّ ُتهُ القصوى عند تقرير ِ العم ِل الجراحيْ .إذ يجبُ تج َّنبُ محاوالتِ تصنيع ِ أربطةِ ال َّتثبيتِ فاقدةِ الوظيفة.
كما ويجبُ استبعا ُد إمكانيَّةِ إعادةِ ومن ث َّم ضب ِط العصبِ في مسارِه المعهو ِد خلف الناتئ فوق اللقيمةِ األنسيَّةِ.
فجميعُها ،يض ُع العصب َّ
الزند َّ
ي مؤذية لبنيةِ العصب.
ي تحت قوى ش ٍّد محور ٍّ
ويبقى الخيا ُر األمث ُل هو تأمينُ المسار ِ األمامي للعصبِ َّ
الزندي .فيصب ُح نق ُل العصبِ الزندي أمام ال َّناتئ فوق اللقيمةِ
ي من تحرير قاص ودان الـ Proximal & Distal
األنسيَّةِ بصورة دائمة ،وف ِع ُل كل ما يدع ُم هذا المسار األمام َّ
كافيين للعصبِ نف ِسه ،أكثر مالقا ًة للقصر ِ النسبي ال ُمكتسبِ في طو ِل العصب .وهذا هو خياري في حا ِل دعتِ الحاجةُ
لمث ِل هذا ال َّتدبير.
ف
اتئ فوق اللقيمةِ األنسيَّةِ بين الجهتين هو نتيج ًة أم سبب ًا الختال ِ
ثامناً ،حقيق ًة ،ال أعل ُم فيما إذا كان اختالفُ طو ِل ال َّن ِ
ُ
كنت شخصيَّ ًا أمي ُل إلى اعتبارِهِ نتيج ًة لها.
مدياتِ الحركةِ ال َّش َّاذةِ للعصبِ الزندي بين اليمين واليسار .وإن
فالعصبُ الزندي األيس ُر يمس ُح وعلى نحو قاس و ُمتكرَّر الناتئ فوق اللقيمةِ األنسيَّةِ األيسر .لذلك ،نج ُد أثره ُ الماحي
اتئ العظمي أعظم وأكبر من ذاك الذي لنظيرهِ في الجهةِ اليمنى.
على ال َّن ِ
ُ
حاديث كثيرة ت َّته ُم
تاسعاً ،فيما يخص الع َّلة ال َّتشريحيَّة التي تختب ُئ خلف شذو ِذ الحركةِ الموصوفةِ أعاله ،فاأل
في معظ ِمها رخاوة أربطةِ ال َّتثبيتِ الخا َّ
صةِ بالعصبِ الزندي عند مستوى القناةِ الزنديَّةِ الـ .Cubital Tunnel
وهذا منطق ٌّي من ُ
حيث المبدأ ،فأنا ال أخر ُج عن هكذا إجماع.
بيد أني أطر ُح جمل ًة أخرى من األسبابِ ال ُمحتملة؛ كغيابِ أو نقص ِ ال َّتصنيع ِ الخلقي لهذه األربطة
الـ  ،Aplasia or Dysplasia of the Retinacular ligamentعد ِم أو نقص ِ تصنيع ِ الحجاب بين العضالتِ
األنسي في العضد الـ  ،Aplasia or Dysplasia of Medial Intermuscular Septumنقص ِ تصنيع ِ ال َّناتئ
فوق اللقيمةِ األنسيَّةِ الـ .Dysplasia of Medial Epicondyle
قد يكونُ من الصَّعبِ حالي ًا تحدي ُد السَّببِ الحقيقي لحالتنا هذه .فالعم ُل الجراحي ل َّما يُستطبْ بعدُ .وأرجو لصالح ِ
ال َّشاب ْ
أن ال يأتي أوا ُنهُ أبد ًا.
.................................................................................................................
في سياقاتٍ أخرى ،أنصح بقراءة المقاالت التَّالية:
-

أذي ُ
ك العلوي ،الفيزيولوجيا المرضيَّ ُة لألعراض ِ والعالماتِ السَّريريَّةِ
َّات العصبو ِن ال ُمحر ِ

-

هل يفي ُد ال َّتداخ ُل الجراحي الفوري في أذيَّاتِ النخاع ِ ال َّشوكي وذي ِل الفرس الر َّ
ضيَّةِ؟
النقل العصب ّي ،بين مفهوم قاصر وجديد حاضر

Upper Motor Neuron Injuries, Pathophysiology of Symptomatology

The Neural Conduction.. Personal View vs. International View
ُ
ط العاملة Action Pressure Waves
في النقل العصبي،
موجات الضَّغ ِ

ُ
كمونات العمل Action Potentials
في النقل العصبي،
وظيف ُة كموناتِ العمل والتيَّاراتِ الكهربائيَّةِ العاملة
في النقل العصبي ،التي ُ
َّارات الكهربائية العاملة Action Electrical Currents
األطوا ُر ال َّثالثةِ للنقل العصبي
المستقبالت الحسيّة ،عبقريّة الخلق وجمال المخلوق

النقل في المشابك العصبيّة The Neural Conduction in the Synapses

-

عقدة رانفييه ،ضابطة اإليقاع The Node of Ranvier, The Equalizer
وظائفُ عقدةِ رانفيه The Functions of Node of Ranvier

وظائفُ عقدةِ رانفيه ،الوظيف ُة األولى في ضب ِط معايير الموجةِ العاملةِ
وظائفُ عقدةِ رانفيه ،الوظيف ُة ال َّثانية في ضب ِط مسار الموجةِ العاملةِ
وظائفُ عقدةِ رانفيه ،الوظيف ُة ال َّثالث ُة في تولي ِد كموناتِ العمل
-

في فقه األعصاب ،األلم أو ً
ال The Pain is First
في فقه األعصاب ،الشكل ..الضرورة The Philosophy of Form
تخطيط األعصاب الكهربائي ،بين الحقيقي والموهوم

الصدمة النخاعيّة (مفهوم جديد) )The Spinal Shock (Innovated Conception
ي ،األعراض والعالمات السريريّة ،بحث في آليات الحدوث The Spinal Injury,
أذيّات النخاع الشوك ّ
The Symptomatology
الرّمع Clonus
اشتدا ُد المنعكس الشوكي Hyperactive Hyperreflexia
اتسا ُع باحةِ المنعكس الشوكي االشتدادي Extended Reflex Sector
االستجابة ثنائية الجانب للمنعكس الشوكي االشتدادي Bilateral Responses
االستجاب ُة الحركيَّ ُة العديدة للمنعكس الشوكي Multiple Responses

-

ّ
ويعف عن محاوره الح ّسيّة
التن ّكس الفاليري ،يهاجم المحاور العصبيّة الحركيّة للعصب المحيطي..
Wallerian Degeneration, Attacks the Motor Axons of Injured Nerve and Conserves
its Sensory Axons
ال َّتنكسُ الفاليري ،رؤية جديدة )Wallerian Degeneration (Innovated View
ال َّتجد ُد العصبي ،رؤية جديدة )Neural Regeneration (Innovated View

ُ
المنعكسات الشوكيَّ ُة ،المفاهي ُم القديمة Spinal Reflexes, Ancient Conceptions
ُ
ُ
تحديث المفاهيم Spinal Reflexes, Innovated Conception
المنعكسات ال َّشوكيَّ ُة،
ي
ُخلقتِ المرأ ُة من ضلع الرّجل ،رائع ُة اإليحاء الفلسف ّي والمجاز ِ العلم ّ
المرأ ُة تقر ُر جنس وليدها ،والرّجل ي ّدعي!
-

الرو ُح وال َّنفسُ  ..عطيَّ ُة خالق وصنيع ُة مخلوق
خل ُق السَّماواتِ واألرض ِ أكب ُر من خلق ِ ال َّناس ..في المرامي والدالالت
ضل ُع آدم ،وجهان لصورةِ اإلنسان.
ُت َّفاحة آدم و ِ

-

حــــــــــوَّا ُء ..هذه
سفين ُة نوح ،طوق نجاة ال معراج خالص
ف عام
المصباح الكهربائي ،بين ال َّتجري ِد وال َّتنفيذ رحلة أل ِ
هكذا تك ّلم ابراهي ُم الخليل
فقهُ الحضاراتِ ،بين ق َّوةِ الفكر ِ وفكر ِ الق َّوةِ
ال ِع َّد ُة و ِع َّل ُة االختالف بين ُمط َّلقة وأرملة ذواتي عفاف
تعد ُد َّ
ُ
المنسوخ اآلج ُل
الزوجاتِ ومل ُك اليمين..
ال َّثقبُ األسودُ ،وفرضيَّ ُة ال َّنج ِم السَّاق ِط

-

جُسي ُم بار ،مفتا ُح أحجيَّةِ الخلق ِ
صب ٌّي أم بنت ،األم ُتقررُ!
القد ُم الهابطة ،حالة سريريَّة
خل ُق حوَّاء من ضلع ِ آدم ،حقيقة أم أسطورة؟

شل ُل الضَّفيرةِ العضديَّةِ الوالدي Obstetrical Brachial Plexus Palsy

األذي ُ
َّات ال َّر َّ
ضيَّ ُة لألعصابِ المحيطيَّةِ ( )1ال َّتشري ُح الوصفي والوظيفي
األذي ُ
َّات ال َّر َّ
ضيَّ ُة لألعصابِ المحيطيَّةِ ( )2تقيي ُم األذيَّةِ العصبيَّةِ
األذي ُ
َّات ال َّر َّ
ضيَّ ُة لألعصابِ المحيطيَّةِ ( )3ال َّتدبي ُر واإلصال ُح الجراحي
األذي ُ
َّات ال َّر َّ
ضيَّ ُة لألعصابِ المحيطيَّةِ ( )4تصنيفُ األذيَّةِ العصبيَّةِ
قوسُ العضلةِ الكابَّةِ ال ُمدوَّرةِ Pronator Teres Muscle Arcade
ط Struthers- like Ligament ...Struthers
شبيهُ ربا ِ

عملي ُ
َّات ال َّنق ِل الوتري في تدبير شل ِل العصبِ الكعبري Tendon Transfers for Radial Palsy
)Who Decides the Sex of Coming Baby? (Concise

-

من يُقر ُر جنس الوليد ( ُمختصر)
الذكا ِء ..زا ُد مسافر! َّ
ثالوث َّ
ُ
الذكا ُء الفطري ،اإلنساني ،واالصطناعي ..بحث في الصفاتِ والمآالتِ
ُ
المعادالت الصفريَّ ُة ..الحداث ُة ،مالها وما عليها

متالزمة العصب بين العظام الخلفي Posterior Interosseous Nerve Syndrome
ال ُمنعكس ِ ال َّشوكي ،فيزيولوجيا جديدة Spinal Reflex, Innovated Physiology
ال ُمنعكس ِ ال َّشوكي االشتدادي ،في الفيزيولوجيا المرضيَّة Hyperreflex, Innovated Pathophysiology
ال ُمنعكس ِ ال َّشوكي االشتدادي ( ،)1الفيزيولوجيا المرضيَّة لق َّوةِ المنعكس Hyperreflexia,
Pathophysiology of Hyperactive Hyperreflex

ال ُمنعكس ِ ال َّشوكي االشتدادي ( ،)2الفيزيولوجيا المرضيَّة لالستجابةِ ثنائيَّةِ الجانبِ للمنعكس

Hyperreflexia, Pathophysiology of Bilateral- Response Hyperreflex
ال ُمنعكسُ ال َّشوكي االشتدادي ( ،)3الفيزيولوجيا المرضيَّ ُة التساع ِ ساحةِ العمل Extended Hyperreflex,
Pathophysiology

ال ُمنعكسُ ال َّشوكي االشتدادي ( ،)4الفيزيولوجيا المرضيَّ ُة للمنعكس ِ عدي ِد اإلستجابةِ الحركيَّةِ

Hyperreflexia, Pathophysiology of Multi-Response hyperreflex

الرَّمع ( ،)1الفرضيَّ ُة األولى في الفيزيولوجيا المرضيَّةِ
الرَّمع ( ،)2الفرضيَّ ُة ال َّثانية في الفيزيولوجيا المرضيَّةِ

خل ُق آدم وخل ُ
ق حوَّاء ،ومن ضل ِعه كانت حوَّا ُء Adam & Eve, Adam's Rib
جسي ُم بار ،ال َّشاه ُد والبصير ُة Barr Body, The Witness

-

جدليَّ ُة المعنى َّ
والالمعنى
ال َّتدبي ُر الجراحي للي ِد المخلبيَّة )Surgical Treatment of Claw Hand (Brand Operation
االنقسا ُم الخلوي ال ُمتساوي الـ Mitosis

ال ُمتم ُ
مات الغذائيَّ ُة الـ  ،Nutritional Supplementsهل هي ح َّق ًا مفيدة ألجسامنا؟
االنقسام الخلوي ال ُمنصف الـ Meiosis

فيتامين د  ،Vitamin Dضمان ُة ال َّشبابِ ال َّدائم
فيتامين ب ،Vitamin B6 6قلي ُلهُ مفيد ..وكثي ُره ُ ضا ٌّر ج َّد ًا
-

والمهن ُة ..شهيد ،من قصص ِ البطولةِ والفداء
ال َّثقبُ األسو ُد وال َّنج ُم ا َّلذي هوى
خل ُق السَّماواتِ واألرضِ ،فرضيَّ ُة الكو ِن السَّديمي ال ُم َّتص ِل
الجواري ال ُك َّنسُ الـ Circulating Sweepers

-

ص ُم المجتمعُ ..لمن تتج َّملين هيفا ُء؟
عندما ينف ِ

ال َّتصني ُع َّ
الذاتي لمفص ِل المرفق ِ Elbow Auto- Arthroplasty
-

الطوفانُ األخيرُ ،طوفانُ بال سفينةِ
ك ْشفُ المس ُتورِ ..مع االس ِم تكونُ البِداي ُة ،فتكونُ الهويَّ ُة خاتِمة ال ِحكايةِ
ُمجتم ُع اإلنسان! أهو اجتما ُع فطرة ،أ ِم اجتما ُع ضرورة ،أم اِجتما ُع مصلحة؟
عظ ُم الصَّخرةِ الهوائي Pneumatic Petrous

2020/11/20

