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ة  العضدي   فيرة  للض   ة  ضي  الر   ات  األذي    
Traumatic Injuries of Brachial Plexus  

ًيجبً ًكلً وًة.العضدي ًًفيرة ًالضً ًات ًأذي ًًيفًالجراحيً ًداخلً التً ًمنً ًرجوه ًنماًًهناكً ،ًدائماً  ًرسمً إلىًًه ًوجً ي ًًأنً ًجهٍدًنقديٍّ

ًمتكاملةًًٍجملةًٍإلىًًنعمدً ًجاءً الرً ًحدودً ًيًرسمً فًها.ت ًحتمي ًوًكرة ًالفًأساس ًًإلىالًًمعالمه ًًاستشرافً وًجاءً هذاًالرً ًحدودً 
هذاًً،ًشكلً الجراحيً ًداخلً التً ًزمنً ،ًة ًالعصبي ًًة ًلألذي ًًالمرافقةً ًاتً األذي ًها،ًتً شدً وًة ًاألذي ًًةً ؛ًآلي ًهالدراست ًًروفً الظً ًمنً 
ًوو،ًداخلً التً  ًةالعضدي ًًفيرة ًالضً ًجراح ًًخبرةً ًآخراً ًليسً أخيرا  ًأمً . ؛ًسبات ًكتمً الًمنً ًواسعةً ًفمروحةً ًجاءً الرً ًمعالمً ا

ًًختلفة.المً ًة ًيفي ًهاًالطً بألوان ًًةً الحركي ًً-ةً ي ًالحسً ًكتسباتً ،ًالمً غالباً ًزواله ًًإلىًاأللمً ًة ًحدً ًتناقصً 
ً

ًتيجة ًالنً ًة ًبكمالي ًًعاءً دً االًأو ً،ًوعرةً ًريقً فالطً ًاالستسهالً ًو ًأ،ًهًخاسرةً رتً فتجاًوهمً الًإلىًزرع ًًفيًهذاًالمقالً ًالًأعمدً 
ًقبلً ًإلىًالحالة ًًرفً بالطً ًفالعودةً  ًم حالةًشبه ًًة ًاألذي ًًما ًًأكسرً وً،ليلًًٍبهاًعتمةً ًدً أبدً ًلونًًٍفرشاةً ًهيً ًمانً إ. ًقتامةً بها
ً."ةي ًرثكا"هاًأنً عنهاًًماًي قالً ًأقلً ًةًٍألذي ًًةًٍسريري ًًلوحةًٍ
ً

ًالخاصً ًأرشيفيً ًمنًالثالث ًاألولىًة ًريري ًسً الًالحاالت ًً،ًأبدأًبعرض ًةً وجداني ًًنفحةً ًمةً قدً المً ًلً أحمً ًأنً ًبعدً ،ًوكعادتي

ًروح ًالشً وًور ًبالصً ًمةً دعً مً  ًسريعاً نتائجً ًرصدً ًوبة ًصعوًت ًالحاالًة ًخصوصي ًًبسبب ًوً،نيأنً ًغيرً . نفسيًًأجدً ً،ها

ًبتحديث ًًوثيق ًالتً ًدونً ًرح ًلشً لىًاا ًإضطرً مً  ًرصود.مًجديدًًٍكلً ًعندً ًالمقالً ًواعدا 
 

 1 ة  سريري   حالة  

ًمائلًًٍبشكلًًٍه ًكتفً ًاريً النً ًلقً الطً ًاأليمن.ًاخترقً ًفيًكتفه ًًناريًًٍّعاما ،ًبطلق24ًًٍ،ًابً الشً ًأ صيبً ،01/06/2012ً

ًاريً النً ًلق ًللطً ًالخروج ًوًخولً فوهتاًالدً .ًإلىًالخارجًاخلً الدً ًمنً وًى،ألعلاًلىإًاألسفلً ًمنً و،ًإلىًاألمامًالخلفً ًمنً 

تاً ًرقوة.مستوىًالتً ًتحتً استقر 

ً:األيمنً ًالعلويً ًرفً فيًالطً ًاليةً التً ًاتً األذي ًًاريً النً ًلق ًالطً ًعنً ًنجمً ًً

 ؛رفالطً ًفيًكاملً ًحركيً ً-يً حسً ًتامً ًشللً  -1

 ؛ًله ًالمرافق ًًالوريدً وًبطيً اإلًانً يرفيًالشً ًتامً ًانقطاعً  -2

 العضد.ًًمً لعظًالجراحيً ًالعنق ًًمستوىًفيًكسرً  -3

ًوإسعافي ً ًمكانًٍا  ًتمً آخرً ًفي ريانً ًإصالحً ً، ًًوريديةًمجازةًٍبًيً اإلبطًالش  .ًنهائيًًًٍّبشكلًٍاإلبطيً ًدً الوريًبطً رً بينما

ًىأوًحتً ًتدبيرًًٍدونً ًةً العصبي ًًةً األذي ًًت ركت ًبالم قابل،ًً.دةجي ًًنيةًٍبتقوًرجيًٍّخاًتًٍثب ًبمً ًالعضدً ًكسر ًًتثبيتً ًتمً ًا ،عظمي ً

ًلها.ًًمناسبًٍتوصيفًٍ

ًامً تً الًرفً الطً ًشللً ًمعً ًاأليمنً ًالعلويً ًرفً فيًالطً ًحةًٍبرً مً ًبآالمًًٍاألولىًة ًللمرً ًالمصابً ،ًراجعني07/07/2012ً

ًوي ًحسً  ًعلىًوشاحًًٍرفً الطً ًاألخيرة.ًًكانً ًهذه ًًفداحة ًًاًرغمً علىًماًعداهًةً لمي ًاألًكايةً شً الً.ًطغت ًاً حركي ًا  ًمحموال 

ًفيًالمكان.ًالخارجيً ًتً ثب ًالمً و

ًشاحبا ًبجلدًًٍرفً بداًالطً ً،ا  عياني   ًعلىًمستوىًالمعصمً ًالكعبريً وًنديً فيًالزً ًريانيً الشً ًبضً نً ال،ًوالمعًًٍرقيقًًٍضامرا 

ً ًًالكتفً فيًًةً خاصً ًالمستويات ًًة ًكافً ًفيًمسيطرةً ًةً صلي ًمفالًاليبوسةً ًممتلئا .وًمجسوساً Wristًالـ Shoulderًالـ

ًًالمرفق ًو Elbowًالـ ًًوكً الشً ًفوقً ًالعصب ًًسالمةً ًالعصبيً ًالفحصً ًأظهرً . ،Supraspinatus Nerveًالـ

ًباحة ًًالحسً ًسالمةً و ًًاإلبطيً ًالعصب ًًفي ًلمً ً.Axillary Nerveالـ ًًاليةً الدً ًضلةً لعاًظهر ًتً ًبينما  Deltoidالـ

Muscleًً ًفيًالعصب ًًتامً ًشللً )ًقاتماً ًكانً ًالعصبيً ًالفحص ًًباقي؟(.ًاإلبطيً ًالعصبً )ًةًٍحركي ًًاستجابةًًٍةً ي ًمنىًأالي

ً،ًشللً Median Nerveالـًًطً توسً المً ًفيًالعصب ًًتامً ًشللً ،Musculocutaneous Nerveًالـًًالجلديً ًالعضليً 

ً(.Ulnar Nerveالـًًنديً الزً ًفيًالعصب ًًتامً ً،ًشللً Radial Nerveالـًًريً الكعبًب ًالعصفيًًتامً 



ًبشللً ًمً يجزً وًةً ي ًريرالسً ًالقراءة ًًمنىًليدعمً الي ًًة ًالعضدي ًًفيرة ًللضً ًالعضليً ً-العصبيً ًخطيطً التً ًجاءً ً،23/8/2012

ً.امً التً ًيً اإلبطًالعصب ً

ًالضً ًالجراحيً ًخلً داالتً ًتمً ً،03/09/2012 ًًمنىالي ًًة ًالعضدي ًًفيرة ًعلى ًالتً ًتحتً ًاهجزئ ًفي ًرقوة ًمستوى

ً ًفوقً ًالجراحيً ًالكشفً ًة ًاني ًإمكبًاالحتفاظً ًمعً Sub-Clavicular Approachًالـ ًرقوة ًالتً ًمستوىًعنها

ًي:إلىًماًيلًالجراحيً ًلً العمًلذلك.ًه د فً ًرورةً الضً ًإذاًدعت Supra- Clavicular Approachًًالـً

ًكلً ًاألهمً ًالخطوةً ًهيً ً:ة  العضدي  ًة  فيرالض  ًعلىًالجراحي  ًالكشف   -1 ًالضً ًجراحيًًٍّعملًًٍفي ًفيرة ًعلى

ًرسمً ًلها.ًيتمً ًافقةًٍمرًاتًٍأذي ًًها،ًوجودً ،ًنوعً ات ًاألذي ًًأو ًًة ًذي ًاألًمكانً ًنً ،ًي عي ًباشرة ًالمً ًبالمشاهدة ًة.ًًالعضدي ً

 .القادمً ًج ًالعالًة ًي ًإستراتيج

ًًتحريرً ًأيً ً:ةالعضدي  ًفيرة  الض  ًتحرير   -2 ًجذورًٍعناصر ًكامل  ًمن ًًها ًوRootsًالـ ًجذوعٍ Trunksًًالـ

ًجزئ ًًة ًالعضدي ًًفيرة ًالضً ًناتً مكوً ) ًالرً في ً(قبيً ها ،ً ًًحبالًٍومن ًانتهائي ةًٍوCordsًالـ ًفروعٍ

ً ًجزئ ًناتً مكوً )Branchesًالـ ًفي ًها ًمستوًتحتً ها ًلها.ًتة ًثب ًالمً ًو ًأًالخانقة ًًيفات ًلً التً ًمنً ً،(ة ًرقوالتً ى

ًضرورة ًًدً نؤكً  ًسالمت ًًدً أكً التً وًة ًالعصبي ًًات ًنكوً المً ًجميع ًًعلىًالكشفً ًعلى ًوحري ًهمن ًاهحركت ًًة ًا

 ها.فيًمحيطً 

ً:حي  الجراًاإلصالح   -3

ً.ًدائماً ًاألفضلً ًهيً ًها:ًنتائجً Direct Surgical Repairالـًًالمباشرة ًًالخياطة ًبً-

-ًً ًكبيرًالعصب ًًة ًفيًمادً ًياعً الضً ً:ًعندماًيكونً  GraftNerveًالـًعصبيًٍّمًٍطعًبوساطة ًأم  سم(1.5ًً>)ا 

ًبالت أكيدً تائجً الخياطة.ًالنً ًبفشلً ًدًٍهدً مً ًشدًًٍّونً دًه ًنهايتيًتقريبً ًمعه ًًيستحيلً  ًها.ًمنًسابقت ًًجودةً ًأقلً ًًهناًهي 

-ًً ًمنه ًًأوًفرعًًٍمًٍليسًحركيًًٍّعصبًًٍ:ًاستخدامً Surgery Nerve Transferالـًًيً العصبًقلً النً بوأخيرا 

ًً.ًالًنلجأًإلىًهكذاًخيارًٍرفً الطً ًلوظيفة ًًةًٍهامً ًيدةًٍجدًعضلةًًٍلً فعيلت ًالجذور ًًانقالعً ًالت الية ؛ًت ًحاالالًفيًإال 

ًًمالقريب ًًرفً أوًإلىًالطً ًة ًي ًالعصبًور ًإلىًالجذًلً الوصو،ًة ًالعصبي ً ًبمخاطرً ًدً يهدً ًقطوع ًالمًلعصب ًان 

ا ًطويال ًطعما ًعصبي ًًاًيستلزمً ممً ًجداً  كبيرً  العصبيً  الضياعً ًأنً أوًًبيً العصًعمً الطً ًر ًوفً تًعدمً ،ًالزمةًًٍغير ً

ًهاًعندً ً.متباينةًًٍبنتائجً   ًالمقطوع.ًللعصب ًًعصبيًًٍّنلجأًإلىًبديلًٍفقطًقد 

 م ة :م الحظة  ها

 ،عصبي  صالح  الاإل تصنيف ها، ي ات  العصبي ة ،، تقييم  األذألعصاب  ح  اتشري

وابط   أدناه   تجدون   بحاثٍ م ستقل ٍة،أل موضوعات   ت  كان جميعا    :الموصلة  لهن  الر 

ي ة  لاألذي ات  الر    ( الت شريح  الوصفي  والوظيفي  1) عصاب  المحيطي ة  ألض 

ي ة  لألعصاب  المحيطي ة    ( تقييم  األذي ة  العصبي ة  2) األذي ات  الر ض 

ي ة  لألعصاب  المحيطي ة  لااألذي ات    ( الت دبير  واإلصالح  الجراحي  3) ر ض 

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

ً

ًي ًة ًالعضدي ًًفيرة ًعلىًالضً ًالجراحيً ًلً للعمًات ًحضيرالتً ًفيًسياق ً ياقات ًًكلً ًبالحسبانً ًؤخذً ، ًفيهاًًلة ًحتمالمً ًالس  بما

ًحاً منًاألكثرً ًبً ؛ًالواهينً فلي ًسً الًرفينً كالًالطً ًتحضيرً ًيتمً ً.ًلذلكً العصبيً ًمً عالطً ًاستخدامً ًهوً وأالًمنًبينهاًًاألسوأ

ًمنً ًة ًالعصبي ًًعومً لطً ل ًًاعتبارا  ًي حضً Sural Nervesالـ ًكما ًصفً النً ًمعً ًبالكاملً ًالمصابً ًالعلويً ًرفً الطً ًرً .

ًالجراحة.ًًأثناءً ًمحتملةًًٍتًٍمناوراًأجلً منًًالحركة ًًحرً ًالموافقً ًرفً قبة.ًيبقىًالطً الرً ًمنً ًلموافق ًا

ً-دريً الصً ًالفاصلً ًهوً ًلجراحيً اً.ًالمدخلً رقوةمستوىًالتً ًهاًتحتً فيًجزئ ًًة ًدي ًالعضًفيرة ًالضً ًبكشفً ًالبدايةً ًكانت ً

ًًاليالدً  ًالكبيرة ًًة ًدري ًالصً ًضلة ًبينًالعDelto- Pectoral Approachًالـ Pectoralis Major Muscleًًًالـ

ًالية ًالدً ًالعضلة ًو Deltoid Muscleًًالـ ًثمً . ًبالشي ًحووً،ومن ًأسيً الرً ًللوريدً ًسبة ًنً ا  ً،Cephalic Veinًالـ

ًالعضلة ًًلً الوصوًتمً  ًغيرة ًالصً ًة ًدري ًالصً ًإلى ًةي ًردالصً ً-ةرقوي ًتً الًفافة ًاللً وPectoralis Minorًًالـ

ًً ًاًفافة ًاللً ًبفتح ًً.Clavipectoral Fasciaالـ دري ة  ًالص  ًالعضلة  ًمستوىًوتر  ًفي غيرة ًطوالني ا  ًلص  هذاًًطع ًقو،
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شفً ً،(أحياناً ًبه ًتجنً ًيمكنً ًخيارً )ًاألخير ً ًًة ًالعصبي ًًة ًالوعائي ًًالحزمة ًًعنً ًك  ًما  ؛ةرقوالتً ًمستوىًتحتً فيًجزئها

 .(1) الش كل   انظر  

  

  

ً(a -1) الش كل

ً

 (b -1) الش كل

 

  

 

 (c -1) الش كل

 

 

 (d -1) الش كل

 (1) الش كل

دل االجراحي  المدخل    الد الي   -ري  ص 

Approach Pectoral -Deltoً

لمً ًهوً ًلجراحيً اًالمدخلً ً(:a -1الش كل ) Groovel Pectora -Deltoًالـًًاليالدً ً-دريً الصً ًالث 

ً.Deltoid Muscleالـًًالية ًالدً ًلعضلة ًواPectoralis Major Muscleًًالـًالكبيرة ًًة ًدري ًالصً ًضلة ًبينًالعً

ًبالنً وحشي ًوً،ومنًثمً ً(:b -1الش كل ) ً،Cephalic Veinًالـًأسيً الرً ًللوريدً ًسبة ًا 

ً.Clavipectoral Fasciaالـًًًةي ًردالصً ً-ةرقوي ًتً الًفافة ًل ًلاوPectoralis Minorًًالـًغيرة ًالصً ًة ًدري ًالصً ًإلىًالعضلة ًًلً الوصوًتمً ي

الصً مستوًني ا ًفيالطوًفافة ًاللً ًبفتح ًً:(c -1الش كل ) العضلةً  غيرة ًىًوترً  الص  ً،(أحياناً ًبه ًتجنً ًيمكنً ًخيارً )ًهذاًاألخير ًًطع ًق،ًودري ةً 

ً.ةرقوالتً ًمستوىًتحتً فيًجزئهاًماًًة ًالعصبي ًًة ًالوعائي ًًالحزمة ًًعنً ًشفً كي ً

الت رقوً:(d -1الش كل ) دري ةً  الص  فافةً  الل  ًفتحً  غيرةًي ة ًبعد  الص  دري ةً  الص  العضلةً  وترً  ًعناصمع ًأوًبدون ًقطعً  فيًجزئهاًماً،ًتظهر  العضدي ةً  فيرةً  ًالض  ر 

ًالت رقوة ًالـًتحت  ًالوحشي  ًالحبل  هو  ًماًنقع ًعليهً  ل  ًقليال ً.Lateral Cordً.ًأو  ًالـًوإلىًالخلف  ًالخلفي  ًالحبل  نجد  ً.Posterior Cordمنهً 

ًمنهما،ًًثمً  ًالـًإلىًاألنسي  ًاإلبطي  ريان  ًالش  ًً.Axillary Arteryنمي ز  ًالـًًمنًهذاًاألخير ،وإلىًاألنسي  ًاألنسي  ًالحبل  ً.Medial Cordنجد 

ًاألمو هولة .عادة ،ًالًتكون  الس  ًبهذهً  ًنًر  الفقد  ًقع ًعلىًالفروعً  لتلكم ًالحبالًمم اًيعنيًانقساما ًباكرا  .ًلهاعصبي ةً  ًأعلىًمم اًنظن   وفيًمستوى 

درًالمدخلً  اليً ً-يً الص  ًالد 

Delto- Pectoral Approach 

أسيً ًالوريدً  ًًالر 

Cephalic Vein ً

فافةً  ًًالت رقوي ةً ً-دري ةً الصً ًالل 

 Clavipectoral Fascia ً

ًالغرابيً  ًًالن اتئ 

 Coracoid Processً

دري ًًلةً العض غيرة ًةً الص  ًًالص 

 Pectoralis Minor 

Muscle ً

درالعض ًيرة ًي ة ًالكبلة ًالص 

Pectoral Major Muscle ً

ًًالي ةً دً لاًالعضلةً 

Deltoid Muscle ً

فيرة ًالعضدي ةً  ًالت رقوة ًًالض  ًًفيًجزئهاًتحت 

 Sub- Clavicular Brachial Plexus ً



العناصر ً هذهً  ًم تابعة ًمسارً  ًأن  ًولوًلمسافةًٍقصيرةٍ،ًبيد  ًويفضحً ًبعيدا  ًااللتباس  ًماًيزيل  ًتلكم ًالعناصر.ًكثيرا 

العناصرً  ًلهذهً  الكهربائي  ًالت نبيهً  ًفيًأن  األًي ساعدً الًشك   ً ًفيًوضع فيًنصاب ًكثيرا  حيح.مورً  ًهاًالص 

ً

ًالعصبيً ًالورمً ًلً تشكً ًثانيا ،ًة ًالوريدي ًًزة ًمجالاوًاإلبطيً ًانً ريعلىًالشً ًحيً راالجًلً داخأساسا ،ًالتً ًة ًاري ًالنً ًة ًاألذي ًًبسبب ً

ًمنً  ًًاعتبارا  ًًلمقطوع ًاًالكعبريً العصب  ًخانقاً ًفً ليً التً ًكانً ثالثا ، هاًتً ثب ًي ًوًة ًالعضدي ًًفيرة ًالضً ًعناصرً ًقً يطوً ًشديدا 

ًعً ة ًرياني ًالشً ًالمجازة ًًمعً ًواحدةًًٍةًٍبكتل ه ًدامتوًرقوة ًالتً ًتحتً ًريانً الشً ًلً ز. ًبقي ًًاإلبطيً ًاد  ًة ًلعصبي ًاًالعناصر ًًة ًعن

ًبالنً ،ًأمامي ًتشريحيًًٍّغيرً ًاً عتوضً ًةً رياني ًالشً ًالمجازةً ًأخذت ً.ًبالغةًًٍبصعوبةًٍ ًبمسارًٍوًهاعً ميجًة ًالعصبي ًًللعناصر ًًسبة ًا 

رً ً.ائدً الزً ًطولهاًبسبب ًًجًٍمتعرً  ًالبعيد.ًوًالقريب ًًجاه ًباالتً ًملًٍاكًلًٍبشكًة ًالعضدي ًًفيرة ًالضً ًتً مكوناًرتً ح 

ًة ًالعضدي ًًفيرة ًالضً ًعناصر ًًتحرير ًًة ًعملي ًًفيًنهاية ً ًسيعًنً ذيًكاالو، ًرا  ًالثة ًالثً ًاألعصاب ًًلً طوًعلىخصوصا 

ً،يً دالجلًليً عضالًالعصبً ً؛انقطاعًًٍنً دوًةً تمرً سمً ًاليةً التً ًاألعصابً ًبدت ًً،اإلبطيً وًطً المتوسً وًالجلديً ًالعضليً 

ًالعصطً المتوسً ًعصبً ال ًالعصبً نديً الزً ًبً ، ًيً اإلبطً، هاعملاًبفضلً ًة ًحيطي ًالمً ًاألعصاب ًًتحديدً ًتمً . ًبمواقع  ًرفة 

ًعلىًليسً وًة ًشريحي ًالتً  ً.ييفوظالًفعل هاًبناء 

شفً بلً مقابال ًك  ًورمًًٍ، ًمسير ًًكبيرًًٍعصبيًًٍّعن ًيكعادت ًوً.عبريً لكاًالعصب ًًعلى ًصبيً العًالورمً ًلتقطً ه،

ً ًفيًوًيندمجً وًله ًًنىًالمجاورة ًالب ًًكلً Neurofibromaًالـ ة،ًاإلبطيً ًةً ي ًريانالشً ًةً جازالمًمؤلمة.ًاءً صمً ًحدةًٍمعها

ًالكعبريً طبوًاإلبطيً ً،ًالعصبً طً سً المتوً،ًالعصبً الجلديً ًالعضليً ًالعصبً  ًه ًىًمنًهذتأذً وًاندمجً ًمنً ًأكثرً ًهمً ً،عا 
ً.ضة ًيًالبغراكة ًالشً 

ًبقطرًالعصبيً ًالورمً ًستؤصلً اً  ًالمحاور ًًسيطرة ًنًمًدً المتيلينًللتأكً ًبزرقة ًًالقطع ًًطرفيً ًتلوينً ً.ًتمً سم1.5ًًوكان 

ًالًاً كمً ًة ًالعصبي ً ًسطح ًًيفيً اللً ًسيج ًنً على ًًفي ،ًالكعبريً ًب ًللعصًالبعيدً ًالقطع ًًسطح ًًبجودة ًًاإلقرار ًًعندً القطع.

ًًه ًيعنيًماًمعًطبيعيًًٍّقطعًًٍإلىًسطح ًًصولً ولاًة ًمثالي ًًبينً ًفاضلتً  ًتستحيلً ًقدً ًالعصب ًًة ًفيًمادً ًأكبرً ًمنًضياعًٍذلك 

ًاالكتفاءً ًة ًعقالني ًوً،القطع ًًطرفيً ًبينً ًة ًالهوً ًر ًلجسًعصبيًًٍّطعمًًٍاستخدامً ناًبلزمً تً وًللعصب ًًالمباشرةً ًياطةً لخاًمعه ً

ًجنحتً ً.ةاإليجابي ًهاًلواحق ًًكلً ًمعً ًباشرة ًالمً ًة ًالعصبي ًًالخياطة ًًة ًبإمكاني ًًفاظً حتالاًمعً ًلكنً ًاً نسبي ًًفًٍتلي ًمً ًطعًٍقًبسطح ً

ًاني.الثً ًر ًإلىًالخياًمر ًاألًاية ًفيًنه

ً.6/0ًقياسًًلوناينًخيطً وًرةًٍدوً مً ًرةًٍإببًكبير ًالتً ًتحتً ًةً الخياطًبدأتً  ًال؛ًقويةلتً نًليتخلفي ًًنيغرزتوضعت  ًقميص ًمن 

ًالمقابلً فيًًخارجيً ًالقميص ًالًإلىًفًٍطريًفًيً جخارال ًًالط رف  ًةً الخياطًوأكملتً .Epineural Stitchesً 2الـ

ًتبق ىًمنلًةً العصبي ً ًًما ًالعصب  8/0ًًسياقًوننايلًخيطً وًرةًٍدوً مً ًإبرةًٍبمحيط  ًاًغرزً ؛ ًلقميصينً تجمع  ًالخارجي 

ًطرفًٍ ًفي ًًموالمتوس ط  ًامثيالع ًفيًطرف  ًالثً ت ها ًلاًنيالقطع  ًالمجموعات ًًلمقابلة Epiperineural Sutureًًـ

ًً.البعيدة ًًتملة ًم حالًهاامتدادات ًًعً مًالقريبة ًًة ًالحزمي ً

ًتمً الجراحيً ًالعملً ًة ًفيًنهاي ًمنًواتً ًدً ي ًلجاًمنًاإلرقاءً ًدً التأكً ً، ًخانقًًٍيدًٍجدًفًٍلتلي ًًالحفيظةً ًي عيدً ًقدً ًدمويًًٍّرمًٍقاء 

ًاًاإلغالقً ساعة.ًأمً 48ًًة ًلمدً ًفيًالمكانً Suction Drainًًالـًصً ماًنازحً ًها،ًت ركً ذات ًًاية ًلغلً.ةالعضدي ًًفيرة ًللضً 

ًبتقريب ًحي ًريتشًفكانً  ًإجراءً خانقةًر ًيغًقةًٍمتفرً ًبغرزًًٍية ًالالدً ًمنً ًبيرة ًالكًة ًدري ًالصً ًالعضلة ًًا  ًألً،ًوهو  ًأعد  ًيه ًإلًجأً لم 

ملً ،ًة ًالعصبي ًًالخياطة ًًلحماية ًوًالمريض ًًة ًاحرًلً جأًنمًات.ي ًاًتالهاًمنًعملفيم ًة ًلمدً ًعلىًوشاحًًٍالعلويً ًرفً الطً ًح 

ً.ًاً مستمرً ًأهيلً التً ًلً الًزاوً،الجراحيً ًلً مالعًمنً ًساعةً 48ًًبعدً ًالمصاب ًًللكتفً ًالمنفعلً ًحريكً بالتً ًب دءً ً.أسبوعين

ً 21/10/1220ًبتاريخ ًالتً ًحو ًالنً ًعلىًأصبحتً وًياتً ريرالسً ًرت ًتطوً ، ًؤوس ًالرً ًةً ثالثي ًًالعضلةً ًم نحت ًالي:

ًًةً العضدي ً ًًةً العضدي ًًؤوس ًلرً اًةً ثنائي ًًلةً العضوTriceps Brachii Muscleًالـ Biceps Brachii Muscleًالـ

M2ً(M2ًًًالد رجةً  ًًمجسوسً وًمرئيً ًصً ل ًقت= ًة ًي ًبذالجاًاومة ًمقًب ًبغياًالهدفً ًالمفصلً ًحركة ًًمعًالعضلة ًفي

ًالعضلةً ً=M3ً(M3ًالد رجةً pronator teres Muscleًًالـًرةً دوً مً الًةً كب ًالمً ًالعضلةً ً.ًوم نحت ً(ةألرضي ًا تقل ص 

ًفيو ًواضحةٍ ًحركةٍ ًبلغت ًً.ة(األرضي ًًة ًلجاذبي ًاًمقاومة ًًمً رغًالهدفً ًالمفصلً ًظهور  ًضةً القابًالعضالتً ًبينما

ًبالن تيجة M1ً(M1)ًالد رجةً Flexor Digiti Musclesًًالـًلألصابع ً ًلكنًالًحركة  ًمحسوس  ًعضلي  ً،=ًتقل ص 

ًًةً ري ًعبالكًسغ ًالرً ًقابضةً ًالعضلةً و M3ًًالد رجةً Flexor carpi Radialis Muscleًالـ ًةً االستلقائي ًًةً العضلو،

ًويلةً لطً ا M2ًًةً رجالدً Brachioradialis Muscleًًالـ ًشتركةً المً ًاألصابع ًًطةً باسًلةً العضو،  Extensorًالـ



Digitorum Communis Muscleً ًًالد رجةM1ً ًالقصيرةوًةً ليوالطً ًتانً الكعبري ًًسغ ًالرً ًتاباسطو،

ًً ًانفردت ًبالمقابلً ً.M2ًرجةً لدً اExtensor Carpi Radialis Longus & Brevisًالـ ًاليةالدً ًالعضلةً ً،

ًً M4ً(M4ًًبالد رجة Deltoid Muscleًًالـ ًبوجودً حتً ًالكتفً ًمفصلً ًكً تحرً وًضلة ًلعاًصً تقلً = ًمقاومًًٍفعلًًٍى

ً.ًالفاحص(ًمنًقبلًٍ
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ًمائال ًمنً ًاريً لنً اًالمقذوفً ًخذً األيسر.ًأًفيًكتفه ًًناريًًٍّلقًٍاما ،ًبطع31ً،ابً شً الًصيبً أً ،1/8/2012ً األعلىًًمسارا 

ًة.ًكاملً هري ًالظً ًالعضالت ًًفيًكتلة ًًلقةً الطً ًت ً.ًاستقرً إلىًالوحشيً ًنسيً األً،ًومنً فً إلىًالخلًاألمامً ًنً مً،إلىًاألسفلً 

ًة ًئي ًالوعاًونً دًة ًالعصبي ًالب نىًىًعلًالم حدثةً ًاتً األذي ًًسرى.ًاقتصرت ًالي ًًرقوة ًتً مستوىًالًتً تحًعً توضً ًالمقذوفً ًسار ًم

ًة.العظمي ًًأو ً

ًًريً ريالسً ًالفحصً ًظهرً أً،1/9/2012 ًالعصبامً تشلال  ًفي ًالطً ًبريً الكعوًالجلديً ًالعضليً ًينا  ًالعلويً ًرفً في

عً أليسر.ًا ً.EMGًالـًالكهربائيً ًالعضالت ًوًاألعصاب ًًبتخطيطً ًةً ريري ًلسً اًالموجوداتً ًهذه ًًمتً د 

ًأجريً 23/9/2012 ًتً مستوىًالًسرىًتحتً ي ًالًة ًالعضدي ًًرة ًفيعلىًالضً ًالجراحيً ًلً معالً، ًفيرة ًالضً ًربةً امقرقوة.

ًدً الً-دريً الصً ًز ًالحي ًًعبرً ًتً تمً ًة ًالعضدي ً ًة ًصدري ًلاً-ة ًرقوي ًالتً ًفافة ًاللً ًتح ًفً والي، ًة ًدري ًالصً ًالعضلة ًًوتر ًًطع ًقً و،

ًيرخأو،ًغيرة ًالصً  ً.أوسعً ًم كاشفةًًٍلً ًجزئي ا ًمنًأجة ًالكبيرًة ًدري ًالصً ًلة ًالعضًوتر ًًطع ًقً ا 

ًمنًًإليه ًًكماًأضافتً ً.اً تخطيطي ًًواً سريري ًًرناه ًتصوً ًقدً اًماًكنً ًةً حي ًالجراًاتً هداشالمً ًدت ًكً أ ًجديدا  ًةًٍجزئي ًًةً أذي ًعنصرا 

ًة:حي ًجراالًاًيليًالموجودات ًيمفًنً .ًنبيً طالمتوسً ًللعصب ًًالوحشيً ًفيًالجذر ً

 ؛Lateral Cordًالـًًشيً الوحًحبلً منًالًعه ًتفرً ًدً عنًيً جلدالًالعضليً ًقيًالعصب ًًتامً ًقطعً  -1

 ؛Lateral Root Of Median Nerveًالـًطً المتوسً ًللعصب ًًالوحشيً ًجذر ًفيًالًةً جزئي ًًةً أذي ً -2

ًات ًذي ًألاًمنً ًلً تشكً المً ًيفيً اللً ًالعصبيً ًمً الورًمعً ًواحدةًًٍةًٍكتلهًبيجمعً وًبريً الكعًالعصبً ًيعصرً ًخانقً ًفً تليً  -3

 ابقة؛السً ًة ًالعصبي ً

ًىًقطرً الًيتعدً ًةً إبطي ًًةً شرياني ًًةً ي ًذأ -4 ًالوحشيً ًوجهه ًًفيًريانً للشً ًة ًالخارجي ًًممًفيًالغاللة 2ًًها ًظهرت ً.

 ب.تصلً مً ًبمحتوىًخثريًًٍّغيرًٍصًجداريًًٍّرتجًًٍعلىًشكلً ًةً رياني ًالشً ًةً األذي ً

ًتحديدً وًالجلديً ًالعضليً ًللعصب ًًالعصبيً ًلورمً اًلً ااستئصو،ًوة ًرقمستوىًالتً ًتحتً ًة ًشريحي ًنىًالتً الب ًًكلً ًير ًتحرًبعدً 

ًو،ًالبعيدً وًالقريب ًًطرفيًالقطع ً ًحيً الجراًلً العمًمً ،ًت مً إلبطيً اًامتداده ًًمعًرقوة ًالتً ًتحتً ًريانً لشً لًكاملًًٍتحريرًٍبعد 

ًالي:التً ًحو ًعلىًالنً 

ًثنيًالمرفق ًًىًحساب ًعلًكانً ًوإنً ًرة ًباشمً الًة ًالمجهري ًًبالخياطة ًًالجلديً ًالعضليً ًالعصب ًًوصلً ًإعادةً  -1

 تقريبا ؛ًدرجةً 50ًًبزاوية ً

 ة؛باشرالمً ًة ًالمجهري ًًالخياطة ًثم ًًمنوًحرير ًبالتً ًطً توسً المً ًللعصب ًًلوحشيً اًر ًللجذًة ًالجزئي ًًة ًاألذي ًًإصالحً  -2

ًىًالميزابة ًحتً Clavicleًالـًًقوة ًرتً لاًمنً ًره ًسامًىًطولً علًمته ًسالًمنًدً أكً التً وًيً الكعبرًالعصب ًًتحريرً  -3

 ؛Humerusًالـًفيًالعضدً ًة ًلكعبري ًا

 ،األصولً ًبً حسًالكبيرة ًًة ًي ًدرالصً ًلة ًالعضًوترً ًيطً خً  -4

 إصالح.ًدونً ًغيرة ًصً الًة ًدري ًالصً ًالعضلة ًًوترً ًركً تً  -5



ًة ًالعضدي ًًؤوس ًالرً ًثة ًثلً مً ًعلىًالعضلة ًًعبريً كالًالعصب ًًلفعلً ًحميدةً ًاًعودةً ظن،ًالحالجراحيً ًاليًللعملً التً ًفيًاليومً 
الد رجةً ًإذً  ً.كافةً ًبريً الكعًالعصب ًًات ًفيًباحًيً ائالوقًالحسً ًعودة ًً.ًكماًالحظناM1ًبلغتً 

ً ًتقييم  ًةً ليوالطً ًةً االستلقائي ًًالعضلةً وً،4Mًرجةً الدً ًةً العضدي ًًؤوس ًالرً ًةً ي ًثالثًالعضلةً ًعطيت ًأ ًً،8/10/2012في

ًةً ركشتالمً ًالباسطةً ًالعضلةً و،M2ًًرجةً الدً Carpi Extensorsًًالـًسغ ًللرً ًاتً الباسطًالعضالتً و،M3ًًلد رجةً ا

،ًهذاًمنM2ًًالد رجةً Extensor Pollicis Longusًًالـًويلةً الطً ًاإلبهامً ًباسطةً ًالعضلةً و،M1ًًرجةً الدً ًصابع ًلأل

ًأمً الكعبريً ًب ًعصالًجهة ً .ً ًتقييمً فا ًباحة ًًيب ًعصالتً ًة ًدعوًي ًفقدً الجلديً ًالعضليً ًعصب ًالًفي ًالً، ًاكتفى بيب  ط 

ً.ة ًالعضدي ًًؤوس ًالرً ًة ًثنائي ًًللعضلة M1ًًًرجة ًبالدً ًالفاحصً 
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ًبطلق48ًًًٍنا،ًمريضً صيبً أً  ًمامً األًلىإًلفً الخًمنً ًاأليمنً ًه ًكتفً ًخترقً اًيًٍّارنًعاما ، ًًمعاً تقريبًميًٍّهسًبمسارًٍو،

ًفوهةً ًجدتً ،ًوً بلقاالكتف.ًبالمًمنًلوح ًًباشر ًالمً ًألنسيً إلىًاًخولً الدً ًفوهةً ًعتً ضً .ًتواألعلىوًللخارج ًًخفيفًًٍميالنًٍ

ًاخترقً ً.سم2ـًبًمنه ًًإلىًاألنسيً وسم،4ًبـًًيمنً ألاًللكتفً Coracoid Processًًالـًرابيً اتئًالغً النً ًالخروجًأسفلً 
ًرافقة.مً ًةً أوًعظمي ًًةً وعائي ًًاتً أذي ًًالًتوجدً ًوافقة.ًالمً ًئة ًرً لاًةً قمً ًاريً النً ًلقً الطً 

ًة ًالبدئي ًًة ًذي ًعلىًاألًأشهر6ًًٍمنًًرً أكثًبعدً  ًفيرة ًالضً ًمنً ًة ًالثالثً ًة ًفلي ًالسً ًور ًالجذًشللً إلىًًةً العصبي ًًةً األذي ًًانتهت ً،

ًعًة ًالعضدي ً اًلىبناء  ًلنتائجً  راسة  ًاألألًة ًهربائي ًالكد  ًالعلوي  ًمنً ًيسلمً ً.ًلمً EMGالـًًيمنعصاب ًوعضالت ًالط رف 

ًًالمقذوفً  ًبالمقابلً الجلديً ًليً ضعلاوً ًاإلبطيً ًًالعصبانً إال  ًبدت ً. ًاألعصًةً تامً ًةً األذي ًً، ًالعصبً الية ًلتً اًاب ًفي :ً

ًالكعبريً  ًالعصبً طً توسً المً ًالعصبً ، ًنديً لزً اً، ًجهاز ًًاقترحً و. ًالتً ًصاحب  ًالـ ًةً أذي Electromyographًًخطيط 

ً.طً توسً المً ًاألوليً ًالعصبيً ًللحبلً ً،ًإضافةً لً األوً ًهريً الظً وًامنً ينًالثً الجذرينًالعصبي ً

ًالتً ًتً ،ًخالفحقيقةً  ًالكهربائيً خطيم عطيات  ًومEMGًًلـاًط  ًالحال  النً واقع  لقً  ًالط  ًمعه ًاسار  ًة ًيًالن تيجفري.ًوات فقت 

ًاألال ًالعلوي  الط رف  ًفيًأعصابً  منًوجود ًأذي ةًٍتام ة  ًواليمن ًالثً ن هائي ةً  الكعبري  .سً وتمالثةً  ندي  ًوالز  ًط 

ًم الحظة  هام ة :

 Electromyography (EMG)لعضالت  الـ تخطيط  األعصاب  وا ل  فشفي مناسباتٍ عديدةٍ 

ا   را  وكثي .ي  لس ريرمشهد  اع  الءة  واقرافي ق  . قراءات ه   ما كانت   جد   م بهمة  إن  لم  أقل  م ضل لة 

 الكامنة  وراء  هكذا ثغراٍت.سباب  ا عن  األب  فيهنق  نقدي ةٍ أبدراسةٍ  ، قمت  كل ه   لهذا

ادمة  يجة  كانت  الن ت ،هاية  وفي الن   الصات   الص   .متن  مقالٍ  نظورة  لم اغير  وكانت  الخ 

العنوان ه  وا  :أدناه يظهران، له   الم وصل  بط  ر 

  وهوموالم   الحقيقي   ، بين  ربائي  الكه األعصاب   تخطيط  

     

ًبم عطً:18/10/2012 ًالسً ايم هتديا  ًالفحص  ًالضً ًاحيً الجرًلً داخالتً ًتمً ً،ريريً ت  فيًًمنىالي ًًة ًالعضدي ًًفيرة ًعلى

ًالت رقوة ً ًة ًدري ًالصً ًضلة ًالعًابقتين.ًحافظناًعلىًوتر ًكماًالحالتينًالسً ًًذات هايةً قنلتً اوًه ًذات ًًالمدخلً .ًسلكناًجزئهاًتحت 

ًبالمقاببيرةالك ًتمً ً،لً . ًلمً غيرة ًالصً ًة ًدري ًصً الًة ًلضبالعًضحيةً التً ت  ًات ًعوقً التً ًعنً ًةً احي ًالجرًاتً شاهدالمً ًفً تختلً.

الكهربائي ة ًاًئجً ًنتاخالفتً ًاهلكنً ً،للجراحة ًًة ًابقالسً ًة ًريري ًسً ال راسةً  ًفقط.ًاتً األذي ًًضع ًافيًموًلد 

فتحرًتمً  الض  ًعناصرً  فيًموقعً ير  العضدي ةً  ًالجراحيً ايرةً  العنلكشف  ًجميع.ًبدتً  ً،ًفيهاًانقطاعً ًًالةً ا ًم ستمرً اصر  بيد 

ً ًعناصر  ًلم عظم  ًالعصبي ة  ًالوظيفة  ل  ًعط  ًخانقا  ًعاصرا  ًكان  ًالت لي ف  ًالعضدي ة ًضً الأن  ًفيرة  .ً ًالجراحي  ًالعمل  أنهينا

ًالم ًفعل  ًالحصولً زيد ًدون  ًًعلىًأمل   (.3، )(2انظر  الش كلين )؛ًناوهذاًماًكً..ًوم باشرةجي دةً علىًنتائج 

https://drive.google.com/file/d/1JQlRyIS7i-z_w3O7cNKHhivXqm_o15BJ/view?usp=sharing


ً

 (2كل )الش  

 احة  الجر بعد   هدة  شام  
View Operative -Post 

ً

ًن قا ً.Delto- Pectoral Approachالـًًاليالدً ً-دريً صً الًالفاصلً ًعبرً ًرقوة ًالتً ًهاًتحتً فيًجزئ ًًةً العضدي ًًة ًفيرالضً رب 

ًهذاًال ًإليه ًاًيكمً،فاصلً نجد  Pectoralis Major Muscleًًًالـًة ًريالكبًة ًدري ًالصً ًضلة ًبينًالعًًاالسم ،شير 

ً.Deltoid Muscleًالـًالية ًالدً ًضلة ًالعو

ًالجلد ،ًوف ًتحت  حمي  الش  ًالجلد ًوالن سيجً  ً،Cephalic Veinًالـًأسيً الرً ًللوريدً ًسبة ًالنً بًاً وحشي ًبعد ًشق 

ً.Clavipectoral Fascia الـًة ًي ًردالصً ً-ةرقوي ًتً الًفافة ًاللً وPectoralis Minorًًالـًغيرة ًالصً ًة ًدري ًالصً ًلعضلة ًإلىًاًولً الوصًيكونً 

ًثم ،ًو ًالـًطوالني اً ًفافة ًاللً ًبفتح ًومن  ًالغرابي  ًالن اتئ  ً،Coracoid Processًأنسي 

ًوهذاًا)ًغيرة ًالصً ًة ًدري ًالصً ًالعضلة ًًوتر ًًطع ًقو ً،(أحياناً ًبه ًتجنً ًيمكنً ًخيارً ألخير 

فيرة ًًعلىًنقع ًم باشرةً  الض   دي ة.العضًعناصرً 

ً

ًلىًباحة ًإاأللم(ًًسً حوًمس ًاللً ًحسً )ًالوقائيً ًالحسً ًعودةً ً،ًكانً الجراحيً ًلعملً اًيومً ًمساءً ًارة ًالسً ًالمشاهدات ًًمنً 

ً.ًريً الكعبوًنديً الزً ًالعصبينً 

ًالن هائي ةً ةً قوً لهاًاًجميعً ًفبلغتً المرفق ًوًلكتفً لًة ًكحرً المً ًالعضالت ًًة ًقوً ًكاملًًٍبشكلًًٍالمريضً ًادً استع:42/01/0132ً

ًالًمنً ًاأليالعلويً ًفً رالطً ًعضالت ًًلباقيًةً العضلي ًًةً القوً ًبحت ًأصً،بالمقابلً ً.M5ًالـ ًبلغتً ًالي:لتً اًحو ًنً على

ًلاًاالستلقاءً وًالكبً ًعضالتً  ًالسً Pronators & Supinatorsًـ ة ًًاعدً في ً(M4)ًالقو  ًثنيةً المًتً العضالو،

ًلاًللمعصمً  Carpi Flexorsًًـ ة  ًللمعصمً ًاتً الباسطًالعضالتً وً(،M4)القو  M3ً)ًالد رجة  ًاألصابع ًًامثنيتو(،

ًالًالعميقةً وًةً طحي ًسً ال Flexor Digitorum Superficialis & Profundusًًـ ة  M3ً)القو  ًاإلبهامً ًةً مثنيو(،
ة ًكةً شترمً الًاألصابع ًً(،ًباسطةً M4)ًرجةً دً لاFlexor Pollicis Longusًًالـًويلةً الطً  ًً(،M3)ًًالقو  ًاكتفت ًوأخيرا 

ًًً(.5) ل  كالش  ًر  ظانً؛(2M)ًالد رجةً Pollicis Adductorًًالـًبهامً اإلًمقربةً ًالعضلةً 

ً

ً
ًً

 (3) كللش  ا
ًالجراحة  ًبعد  ًشهورٍ ً-3

Views ativeOper -Post hMont -3ً



ةً مرفق ًلاوًفً تلكلًكة ًحرً المً ًالعضالت ًًة ًقوً ًكاملًًٍبشكلًًٍالمريضً ًاستعادً  هاًالقو  ًجميع  ً.M5ًالـًالن هائي ةً ًفبلغت 

ًالي:التً ًحو ًعلىًالنً ًًاأليمنً لويً العًفً رالطً ًت ًضالعًلباقيًةً العضلي ًًةً القوً ًبحت ًأصً،بالمقابلً 
ة ًًاعدً فيًالسً Pronators & Supinatorsًالـًًلقاءً االستوًلكبً اًعضالتً ًبلغتً  ً،(M4)ًالقو 

ة Carpi Flexorsًًالـًًللمعصمً ًةً ثنيملاًالعضالتً و ً(،M4)القو 

رCarpi Extensorsًالـًًللمعصمً ًاتً الباسطًالعضالتً و ً(،M3)ًجة ًالد 

ة Flexor Digitorum Superficialis & Profundusًًًالـًالعميقةً وًةً طحي ًسً الًاألصابع ًًامثنيتو ً(،M3)القو 

ً(،M4)ًالد رجةً Flexor Pollicis Longusًلـًًاويلةً الطً ًاإلبهامً ًمثنيةً و
ة Extensor Digitorum Communisًًالـًًشتركةً المً ًاألصابع ًًباسطةً  ً(،M3)ًالقو 

ً.(M2)ًةً الد رجAdductor Pollicisًًالـًبهامً اإلًمقربةً ًعضلةً الًتفت ًكاخيرا ًأو

ً

ً:ت  الحاال اقشة  نم

 الجراحي   داخل  الت   ت  توقيفي  كلمة  : ال  أو  

ًفيًاألذي ًجدً ًمً الهاًمنً  ًالضً ة ًالمحيطي ًًلألعصاب ًًة ًضي ًالرً ًات ًا  ًمعرفةً ًة ًالعضدي ًًفيرة ً، ا ًجراحي ًًلً متىًنتداخًضمنا ،

؟ًًأوًقبالً ًليسً وًات ًبالذً ًوقيت ًيًهذاًالتً ولماذاًف ؟ًاً زمالًأجيلً لتً اًىًيكونً أخرً،ًوفيًأحيانًٍغالباً ًالعجلةً ًدً ماذاًتفيلبعدا 

ًها.زً ميً ماًي ًًرادىًفلكلًٍّفً ًة ًريري ًالسً ًالحاالت ًًمنًتناولً ًالًبدً وًيمً معتً لاًيفيدً ًالاًهن

،ًدً جًشديدةً ًاهوقوعً ًحالً ًةً العصبي ًًةً األذي ًً،ًتكونً رعة ًعاليًالسً ًي  ارن بمقذوفٍ ًفيًاإلصابات ً ًًترافقةً مً ا  ًاتًٍذي ًأوغالبا 

ًىأخر ًةًٍعظمي ًً،ةًٍوعائي ًً؛ةًٍمحلي ً: ًلاً...رخوةًًٍنسجةًٍأ، ًبعضً ًة ًللحياًةًٍدهدً مً ًدةًٍبعيوخ، ًهافي .ً ًمقامًٍفي ًدً حدً تً ً،هكذا

ًمً ً؛اتً األولوي ً ًصاب ًالمً ًة ًايحلًبالهامً بتدئين ًثمً و، ًلوظيفة ًوً،رفً الطً ًلحياة ًًمن ًاهذًأخيرا  ًلهذه ًلطً ا ًرة ًخياألًرف.

ً.ًت ذكرً عقابيلً ًدونً ًأجيلً للتً ًقابلً ًاهيعً مجً.ةً ي ًلعصبهاًاأهمً وً،ةً ري ًلوت،ًاةً ،ًالعضلي ًةً هاًالعظمي ًعناصرً 

ًفيًبنية ًًدمير ًتً الوًالفعلً ًزمنً ًمديدة ًًحارقةًًٍكليلةًٍ؛ًبآليتينًةً ألذي ًاًيً راالنً ًلقً الطً ًثً ي حدً،ة ًبالخاصً ًة ًالعصبي ًًة ًاألذي ًًفي

ًاًالكليلةً أمً وماس.ًالتً ًفيًنقطة ًًالعصب ًًة ًدً مالًفاصلً ًكينً السً ًمنهاًكفعلً ًةً دً .ًالحاةلحظي ًًقاطعةًًٍةًٍحادً ًأخرىو،ًصب ًلعا

ًفعلً فً.منهاًدً الوليًفً ليً التً ًلً فعًهافضحً ي ًًبلً ً،هاًفيًحينه ًتقديرً ًكنً يمالًًلمسافةًٍوًانيالدً يًوالقاصًاه ًجباالتً ًرةً دمً فمً 

ًًعنه ًًالًي كشفً ً،منً للزً ًستهلكً مً ًفً ليً التً  ً.ألخيرهذاًاًءً بانقضاًإال 

رفً  ًيبلغً حتً ًالقاصيًجاه ًباالتً ًه ًذات ًًستهلكً يًه ًبأنً ًالمقطوع ًًالعصب ًًعنً ًع  ًالت نكً ه ًنهايت ًًى ًهو  ًوهذا ًالفاليريًسً ؛

ً رفً ً.Wallerian Degenerationالـًالفيزيولوجي  ًمعًتفضيًًينالً فً الت ليً ًأنً ًأيضاً ًوع  العصبي  ٍلًنهايتيًالقطعً 

ًالقريبة ً ًللن هاية  ًتلك  ًبعيدلاًعلى ًة. ًفي ًيتمادىاالثنتينلكن ه  ًال ،ًً ًاالمتدادً الت لي ف  ًفي ًالعصب ًكثيرا  ة  ًماد  ً.ًفي

ًمسافاتًًٍالعصب ًًفً تليً ًأنً ً،الحربي ة ًبات ًاصفيًاإلًالجديدً  ًأيحصد  ًالعصب ًوطول  اعد ًًجاهينتً االفيًمنًطول  الص 

هاًتقدًرةًٍيعودً بيكًلمسافةًٍوًوالهابطً  معً ة ًحظلًفً وذالمقلطاقةً ير  المفجوع.اًلقائهً  ًلعصبً 

 م الحظة  هام ة :

س  الفالير  .نزمااأل من   طويال   قد  تكون  اآللي ة  المرضي ة  في غير  ما قيل  لنا ردحا   ،Wallerian Degenerationي الـ في الت نك 

اهر  أدناه، ففيه  دلراجع  مقالي   ً أد عي: الذييلي على الجديد   الظ 

س  الفاليري، ر  جديدة   ة  ؤيالت نك 

novated)Wallerian Degeneration (Inً

ً

ً ، ًًطولً إذا  ًالن اريً ًة ًعصبي ًلااألذي ة  ًًتناسبً تًبالمقذوف  ًوً.المقذوفً ًه ًطاقت ًوطردا  ًما ًة ًفيًمادً ًرً رالضً ًيكونً غالبا 

ًاعًقدً ًولمسافةًٍاريً النً ًالمقذوفً ًمعً ًه ًتماسً ًسطح ًلًاً زمتجاوًب ًصعال ًذات  ًعندهاً.أحياناً ًتبارًًٍتكون  ،ً ًمهلةً تصبح 

ًلًمنً الزً ًمنً ًنً يشهر ًضرورة  ًمادً ًفً لالتً ًحجمً ًيدً تحدوً،الجدلً حسم  ًقاطعةًالعصب ًًة ًفي ًبصورةٍ ًنقي مً ً،ومعها.

ً ًالعصبيً ًتقني ةً بسهولةٍ ًبكً،اإلصالح  د  ًونحد  ًحاجتناما ةٍ ًًدق  ًلاإلى ًالـ ًالعصبي ة  عوم  Nerve Graftsًًط  ًاهكذفي

ً.إصالح ً

https://drive.google.com/open?id=1RrAlsdZcRI2w1PzNM1uEYvNm43zu-kpD
https://drive.google.com/open?id=1RrAlsdZcRI2w1PzNM1uEYvNm43zu-kpD
https://drive.google.com/open?id=16UIXUrcsMn2_pHNeDbAlIkqjwK6vVA8R


 م الحظة  هام ة :

هبي ة   ة  بالقاعد ذكير  الت    يضير  هنا ال ً:ة  ائلالقو الذ 
 "ة  إلسعافي  ا ات  العملي   في ة  العصبي   عوم  للط   مكان   ال"

ً

ً.ًالحلولً هت ًي ًأهمًغمً رً ًالعصبيً ًباإلصالح ًًالوقت ًًهالكً ستاً،ًالًيفيدً األعضاءً ًدة ًتعدً مً ًتًٍا،ًبأذي ًقيلة ًالثً ًفيًاإلصابات ً

ًفً الوظائًمنً ًلحاضرً ا،ًةً الوظيفي ًًصاب ًالمً ًات ً،ًحاجحالً الًعً قواًتدرسً ً.الحقاً ًتأتيً ًأنً ًهاكنً يمًةً صبي ًالعًةً ي ًالجراح

ًقة ًثً الًالستعادة ًًاألمدً ًطويلة ًًةًٍمنهجي ًًةًٍخطً بًللعملً ًتنطلقً ًثمً ًمنً وً،ات ًوي ًولاألًترتيبً ًتعيدً ً.منهاًغائبً الوًة ًالعضلي ً
ًد.الجسًضاءً أعًةً بقي ًوًمً يتناغًبشكلًًٍة ًي ًالقشرًة ًي ًالحركًوحة ًًفيًاللً اً دجدً مً ًلدمجه ًوًصاب ًالمً ًرفً بالطً 

علىًًلً العاجًكشفً لناًالًرً برً ي ًًزفً االنً ًىًالوعاءً لعًجراحيً الًلً داختً ة.ًالوعائي ًًأخرىوًةً بي ًالعصًةً األذي ًًتترافقً ًغالبا ،

ًماديًفيًإصالح ًللتً ًاح ًجرً الًةً شهي ًًراحيً الجًالكشفً ًيثيرً ًقدً ً.المناسبًإجراءً وًاألضرار ًًتقييمً لًجاورة ًالمً ًاألعصاب ً

ً.واحدًًٍنًٍفيًزمًماًيلزمً ًكلً 

ًشخصي ً ًال ًإغراءًًٍتفاديً ًيعً ستطأا ، ًمًهكذا ًحدودً ًدامً ا ًهذاًًقدً فً.الم باشرةًة ًالعصبي ًًالخياطة ًوًحرير ًتً الًفي يغدو

ًً؛اي ًنهائًعديدةًًٍألسبابًٍوًاألوليً ًالعصبيً ًحً الاإلص أخرىًًةًٍعضوي ًًاتًٍبأذي ًًهتمامً لالًيلًٍوطًإلىًزمنًًٍالحاجة ًكماًعند 

ًالعملً ًجة ًبنتيًصاب ًالمً ًكتفاءً الًماب ًوًرً أثاٍن،ًًجراحيًًٍّلعملًًٍالمريض ًًلً تحمً ًعدمً لأوًً،رفً الطً ًمنًوظيفة ًًةً حيوي ًًأكثرً 

ً.يً لاألوً ًالعصبيً ًالجراحيً 

ًي ًنوعبي ةًٍصعلجراحةًًٍةً ي ًلوً ألاًالجراحةً ًدً مه ًتً عملي ا ،ً ًًي ةً األولًالجراحةً ًسه لً تً فً.حقًٍفيًزمٍنًالةٍ انوي ةً أعمال  هذاًً،الث 

ً.ىخرأًهةًٍمنًجً،عند هاًةًٍبي ًعصًإلىًطعومًًٍجوءً اللً ًة ًاحتمالي ًًمنً ًكثيراً ًلً قلً تً و.ًمنًجهة

 ة  الجراحي   ت  اهدشاالم   في :ثانيا  
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ليسً،ًوًهنايفيدً ًماًهيً ًوفيق ًالتً ًمنً ًًالكثيرً لكثيرً اوًالخبرةً وًالحكمةً ًًعسيرة.ًةً شاقً ًاألعصاب ًًح ًاجرً ًةً همً مً ًتصبحً 
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ً
ًالصً المعادال  ،ًمالهاًوماًعليهااثةً دلحفري ة ..ًات 

 
 Syndrome Posterior Interosseous Nerveلعصبًبينًالعظامًالخلفيًزمةًامتال

 
،ًفيزيولوجياًجديدة ًالً وكي  الش   Reflex, Innovated Physiologyinal Spم نعكسً 

ً
وكيً ً الش  ،ًفيًالفيزيولوجياًالمرضي ةًًالم نعكسً   ted PathophysiologynnovaHyperreflex, Iاالشتدادي 
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https://youtu.be/AcX02poH0sw
https://drive.google.com/open?id=1C0SGMfcOfZI8yvRosHA6DcwED8vAC59l
https://youtu.be/ftq9QHt6IZY
https://drive.google.com/open?id=1ueF8P_YMU83XI48bJ5PmRUhKFzmbOBQf
https://youtu.be/BQEWxWGyQng
https://drive.google.com/open?id=1uPZY8-mBwODosBFsKmVVqf-mC3FfhiP6
https://youtu.be/Qt1j0y7fq0A
https://drive.google.com/open?id=1B3NpD1lWI1RK9Pn-3opyfXhHDUcuwCPP
https://youtu.be/b5j_Zhq4Vlg
https://drive.google.com/open?id=1Ti6G9oQfx5uOdVyBCyJIGvjqbLmVtJp9
https://drive.google.com/open?id=1Ti6G9oQfx5uOdVyBCyJIGvjqbLmVtJp9
https://drive.google.com/open?id=1Ti6G9oQfx5uOdVyBCyJIGvjqbLmVtJp9
https://youtu.be/xf_nRvRfP0A
https://drive.google.com/open?id=1Rg_pjMrnnb4bpqIloQlF4NHTxx-H7fT5
https://youtu.be/8JuvrT4KyOU
https://drive.google.com/open?id=1BGOYbB_aB8D_AAYc_uFE2n4cquHpnK7-
https://youtu.be/yzRDh5aU7ho
https://drive.google.com/open?id=19PLLPOsafSquyUaxT1btboC4l6gOBkXh
https://drive.google.com/open?id=19PLLPOsafSquyUaxT1btboC4l6gOBkXh
https://youtu.be/qIsNvASp1Z8
https://drive.google.com/open?id=1oy40thxp8aPnf_uI1edgUkYyfYHauvik
https://youtu.be/kg3k_-TJCJw
https://drive.google.com/open?id=1oy40thxp8aPnf_uI1edgUkYyfYHauvik
https://youtu.be/Dq0RlPm8RdQ
https://drive.google.com/open?id=1oy40thxp8aPnf_uI1edgUkYyfYHauvik
https://drive.google.com/open?id=1oy40thxp8aPnf_uI1edgUkYyfYHauvik
https://drive.google.com/open?id=1oy40thxp8aPnf_uI1edgUkYyfYHauvik
https://youtu.be/DMXdb2nyQh0
https://drive.google.com/open?id=1oy40thxp8aPnf_uI1edgUkYyfYHauvik
https://drive.google.com/open?id=1oy40thxp8aPnf_uI1edgUkYyfYHauvik
https://drive.google.com/open?id=1oy40thxp8aPnf_uI1edgUkYyfYHauvik
https://youtu.be/MCzuwy0F-Do
https://drive.google.com/open?id=1SklElv48FxtE-3KpYegWiJqrPed4C6LU
https://drive.google.com/open?id=1SklElv48FxtE-3KpYegWiJqrPed4C6LU
https://youtu.be/dZiHuKEMlOo
https://drive.google.com/open?id=1vXJ1tBnrlNJYer47Dg5a4HgMaTgIzfdc
https://drive.google.com/open?id=1vXJ1tBnrlNJYer47Dg5a4HgMaTgIzfdc
https://youtu.be/lC-eYQPvlGo
https://drive.google.com/open?id=1TvE7H_i0JPcxK7C67Hx2pGNFSt84s7Km
https://drive.google.com/open?id=1TvE7H_i0JPcxK7C67Hx2pGNFSt84s7Km
https://youtu.be/Yv6lR1C73Z4
https://youtu.be/XMqmYKHljGM
https://drive.google.com/open?id=16etwDKMk2fzBWRxF5p_lcCLC1aPcThXQ
https://youtu.be/YppsYt5XZ8g
https://drive.google.com/open?id=185kf6FEtMRNh8QEwmMz-S4qk64NgEqwO
https://youtu.be/VNeoV1zl8TM
https://drive.google.com/open?id=11hfKR6k1d2mFiyI7MOFGLrTOX6Lmdx0t
https://drive.google.com/open?id=11hfKR6k1d2mFiyI7MOFGLrTOX6Lmdx0t
https://youtu.be/oWVcZWy7mX0
https://drive.google.com/file/d/1hfQ-5bO2cJR2CUj3f653PuVPip677Taf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hfQ-5bO2cJR2CUj3f653PuVPip677Taf/view?usp=sharing
https://youtu.be/KgOAwIj9RPo
https://drive.google.com/file/d/1XOiZB3DnE1JpCMlf90gaQEMNKBtyGqDS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XOiZB3DnE1JpCMlf90gaQEMNKBtyGqDS/view?usp=sharing
https://youtu.be/3hl4vtn1AYk
https://drive.google.com/file/d/1FT1AHeq0nhdt04GeGS4AM3G1l9xxBSVz/view?usp=sharing


Pathophysiology of Hyperactive Hyperreflexً

 
ً)لمً اً ًاالشتدادي  وكي  الش  للمنعكسًي ةً(،ًالفيزيولوجياًالمرض2نعكسً  الجانبً  ثنائي ةً  لالستجابةً 

flexeerrpHyResponse  -alilaterPathophysiology of B Hyperreflexia, 

 
ً)لم نعا ًاالشتدادي  وكي  ًالش  ساحةً (،ًالفيزيولوجياًالمرضي 3ًكس  flexerrExtended Hype ,العملًة ًالت ساعً 

Pathophysiology 

 
ًاالشتداديً  وكي  ًالش  ركي ةً الحًبة ًعديد ًاإلستجانعكسً ولوجياًالمرضي ة ًللم(،ًالفيزي4)ًالم نعكس 

flexResponse hyperre-of Multi physiologyHyperreflexia, Pathoً

ً
معً) ًولوجياًالمرضي ة ًفيزيلاًة ًاألولىًفيلفرضي ً(،ًا1الر 

 
معً) انيةًفيًالفيزيو2الر  ًلوجياًالمرضي ة ً(،ًالفرضي ة ًالث 

 
ًآدمً  اء ،ًومنًًخلق  ًحو  اءً وخلق  هًكانتًحو   Adam & Eve, Adam's Ribًضلع 

 
Barr Body, The Witnessًوالبصيرة ًًاهدً جسيم ًبار،ًالشً 

 
معنىواجدلي ة ًالمعنىً ًلال 

 
ًلليد ًالمخلبي ةً ًالجراحي  ًSurgical Treatment of Claw Hand (Brand Operation)الت دبير 

 
 Mitosisم تساويًالـًًالاالنقسام ًالخلويً 

 
ب ة ًالص  بالماد  ًالـًغيً غي ة،ًالص  بغي   osomeChromatin, Chromatid, Chrom،ًالجسم ًالص 

 
ًال ا ًمفيدة ًألجسامنا؟tsenNutritional Supplemغذائي ة ًالـًالم تم مات  ً،ًهلًهيًحق 

 
ًالم ناال فًالـًنقسامًالخلوي   Meiosisص 

 
باب ً،ًضماDitamin Vفيتامينًدً الاًنة ًالش  ًئمد 

 
اً 6ً6Vitamin Bبامينًفيت ًجد  ضار  هً  ..ًوكثير  مفيد  هً  ً،ًقليل 

 
والفداء البطولةً  ،ًمنًقصصً  المهنة ..ًشهيد   و 

ً
ًاأل ًوالن جم ًاالث قب   ل ذيًهوىسود 

 
ًالسً  واماواخلق  ًالم ت صًةً ي ًرضألرض ،ًفتً  ًلً الكون ًالس ديمي 

 
ً ن س  ng SweepersCirculatiًالـًالجواريًالك 

 
..ًلمنًتتجم لينًهي م ًالمجتمع  ًفاء ؟عندماًينفص 
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ً
ًالذً  ًالمرفقً الت صنيع  hroplastyrtA -Elbow Autoًاتيًلمفصل 

 
ً ،ًطوفان  ًاألخير  وفان   بالًسفينة ًالط 

 
ًالم ست ور .. ف  ش  ًالب دً م عً ًك  ًت كون  ًاله ًًاية ،ًاالسم  كاية ًة ًوي ًفت كون  ات مة ًالح  ًخ 

 
ًاجت ًفطرة،ًأم  ًاجتماع  ًاإلنسان!ًأهو  ًمصلماع ًضرورة،ًأمًا جتمام جتمع  ًحةٍ؟ع 

 
الهوائ خرةً  ًعظم ًالص  neumatic PetrousPًي 

 
لل ًالجانبً  ًث نائي  ًعصخلع ًوالدي  ندي  الز   ationCongenital Bilateral Ulnar Nerve Dislocبً 

 
اءً حقيقتانًالًتقبلً  ًحو  ًًبه ن 

 
ًإ غينتاج  Oocytogenesisًلق حاتًالـًمً الًر ًالب ويضاتً 

 
ًالن طافً   Spermatogenesisالـًًإنتاج 

 
هات؟! ًت ر  ًهي ًمحض  ًأم  ًالبنات،ًحقيقة ًهي  ًأم 

 
ًالب ليننين!ًحقيقة ًلطالمأم  األو  ًاًظ ننت هاًمنًهفواتً 

 
بةً غً  ًلبنااًل  ًكثير  تل د  ًهذهً  اء  ًبنينت،ًحو   بناٍتًوقليل 

 
ل ب ة ًالبنين، ًكًغ  تل د  ًهذهً  اء  ًبحو  ًبثير  ًوقليل   تنانين 

 
ًأحياناً عنهاًوالًأنفيً ًبنيهاًعديدً ً!العدل  ًعديد  اء ًهذهًيكافئ   ًب ني ات هاحو 

 
!ًيدعم ًوظيفة ًا ًمشاركت هلكالسالمغنيزيومًباٍنًللعظام   يوم،ًوالًيطيق 

 
ًالت مكين،ًولح ًالت كوين!وً آلدم ًفعل   اء ًحفظ 

ً
ً يان  ًاالق1مً)المفاهيه ذ  يان   تصاد(:ًه ذ 

 
ًالًغن2مً)المغنيزيو ًىًعنها(،ًمعلومات 
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l Approach)ersonas Muscle Injection (PPiriformiً

 
بحقن ًالكورتيزونً)مقاربة ًشخصي ةً ًالعم عالجة ًتناذر ً الكمثري ةً  ًموس ع (ضلةً  ً()ًعرض 

ersonal Approach)n (PotiMuscle Injec formisPiriً
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ً
ًالمفاهيمً) يان  يانً 2ه ذ  ًوالن هارًاللً (:ًه ذ   يل 

 
ًأخاه ا ًت ل د  الم رأة ًأن  ربي ة،ًكاد تً  ًبنكه ٍةًع  ًلكن  حيح  ًص  ًقول 

 
المزممتال  Fibromyalgiaنًزمة ًالت عبً 

 
ً ًاألنبوب ،ًليس  ًطفل   الم مكنً أفضل 

ً
ًالعبثي ً روب  ًم ستدام ؟ة ..ًالح  ًا متحان  ًدائم ًأم  ذاب   ع 

ً
ًالقي ً ،ًو فيًالاالع قل  ور  قص  ..ًفيًالق ياسً  د  ًالم جر  الع قل  ًو  ولً ت جرس   يد ًوص 

ً
ًالت والذً  ًي صبح  ،ًحين  ًالم نفرد  ًق رارٍ!حً ئب  ًم فازة ًالًمحض   د 

ً
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